Telekom Kapcsolat Program – Cinema City ajándék
VIP jegy-sorsolás promóciós regisztrációs játék
Hivatalos játéksza bályzat
A „Cinema City ajándék VIP jegy-sorsolás” promóciós játék szervezője és le bonyolítója a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013
Budapest, K risztina krt. 55.; a továbbiakban: Magyar Te lekom Nyrt., illetve Szervező).
Azon 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik aktív szolgáltatással rendelkező Magyar Telekom ügyfelek és 2016.
november 11. és novem ber 15. között a Magyar Telekom Nyrt. weboldalán va gy a Telekom mobilalkalmazás Kapc solat Program
menüjének Nyereményjátékok részé ben érvé nyesen regisztrálnak a „Cinema City ajándék VIP je gy-sorsolás promóciós
regisztrációs játékra”, részt vesznek a nyereménysorsoláson, ahol 100 db páros Cinema City 2D-s VIP Ajándékje gy kerül
kisorsolá sra.
A játékban a Magyar Te lekom Nyrt. dolgozói, értékesítési partnerei és rek lámügynök ségei, ezek alkalmazottai, illetve mindezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem ve hetnek részt.
A játékkal kapcsolatos jogi reklamációt nem fogadunk el.
A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható és más személyre át nem ruházható.
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 é s a sorsoláson sem
vesznek részt. Egy ügyfél csak egyszer re gisztrálhat, é s egy regisztrációval vehet részt a sorsolásban.
A regisztráció időtartama:
2016. novem ber 11. (11:00 óra) – 2016. november 15. (24:00 óra)
Nyeremények:



100 db páros „2D”-s Cinema City VIP Ajándékjegy.
A jegyek 2016. december 1. és 2017. február 28. között használhatók fel a hét minden na pján, szaba don vá lasztott, normál 2D
filmre, a Cinema City Arénába n (1087 Budapest, A réna Plaza, Kere pesi út 9.)

A nyertesek kisorsolása



Időpont: 2016. novembe r 16., 15 óra
Helyszíne: Magyar Telek om, 1117, Buda pest Kaposvár u. 5-7.

A nyereményjáték lebonyolításának folyamata:







A számítógépes nyilvántartás segítségé vel a regisztrációkor mega dott adatokból véletlenszerű számge nerálással működő
sorsoló programmal kerülnek kisorsolásra a nye rtesek.
A sorsolá son pótnyertes nem kerül kisorsolásra .
A nyeremények a játék nyerteseinek a sorsolást követően a regisztráció sorá n megadott e-mail címre e-voucher formájába n
kerülnek kiküldé sre a sorsolá st követő 10 munkanapon belül.
Sérült, megrongálódott Ajándékje gyet (nyomtatott e-voucher) beváltani nem lehet. A nye rtesek neve a Magyar Telekom Nyrt.
weboldalán, valamint a Telek om mobilalkalmazá s Kapcsolat Program menüjének Nyereményjátékok részébe n olva sható a
sorsolá st követő 2 munkana pon belül, valamint a nyerteseket a regisztráció során mega dott e-mail címeken levélben is
értesítjük a nyereményükről.

Az előfizetői – felha sználói jogosultsá gból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Magyar Telekom Nyrt. mindennemű felelősséget
elhárít, így többek között a regisztráció során mega dott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás,
telefonszám-elírás stb.) a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen felelőssé get nem vállal. Tová bbá nem vállal felelősséget a Magyar
Telekom Nyrt. a hibásan mega dott e-mail címekre történő e-vouche r kiküldé sért.
A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jele n játékszabályzatban fogla lt feltételeket, vagy magát a promóciós játékot
módosítsa, illetve utóbbit megszüntesse.
A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a játék tisztessé ges le bonyolítását bármilye n
módon ve szélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessé ge érdeké ben harmadik személy a játék tisztessége s lebonyolítását
veszélyezteti.
Személyes adatok kezelésére és az a datszolgáltatásra vonatkozó szabályok,
A játékos hozzájárul ahhoz, hogy személye s adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljá ból a személyes a datok védelméről és
közérdekű adatok nyilvánossá gáról szóló törvényi re ndelkezé seknek megfelelően ke zelje;
Adatkezelés jogala pja:
Az információs önrendelke zési jogról é s az információszaba dságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a tová bbiak ban: „Törvény”) 5. §
(1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
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Adatkezelés célja:
Regisztrációjáva l a Regisztráló/Játékos előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar
Telekom Nyrt. a regisztráció sorá n megadott, vagy korábban jogsze rűen a Magyar Telekom Nyrt. birtokába jutott személye s
adatait (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó a datok; elérhetősé gek), valamint a Magyar Telekom
Nyrt. által kezelt valamennyi forgalmi jellegű adatát (helymeghatározási adat is) közvetlen üzletszerzés/ piackutatás/közvélem ény
kutatás céljából – akár automata hívóre ndszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztül, - keze lje, aza z saját illetve a
vele szerződésben álló harmadik felek – személyre sza bott - üzleti ajá nlatával a Regisztrálót megkeresse. A je len adatkezelési
hozzájárulá s kiterjed az ügyfél valamennyi e lőfizetése keretében a szolgáltató által kezelt, a jelen nyilatkozat által lefedett
személyes a datra (ügyfél szintű hozzájárulás). A jelen a datkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél Tv nézési szokása ira, valamint
bármely közösségi olda lon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó adataira, tová bbá az ügyfélnek a Magyar Telekom Nyrt-né l
lévő internet szolgáltatásához tartozó IP címről, valamint az előfizetésé ben lévő SIM kártyáról indított internetes böngészé si
(forgalmi) adataira, valamint minde gy egyéb adatforgalom tárolására és e zen adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználására
is függetlenül az igénybe vett hálózattól és szolgáltatótól (wifi). Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra is.
A hozzájárulás nem terjed ki a szöveges és ha ngforgalom megfigyelésére é s tárolására, a szöveges üzenetek és hívások tartalmá t
a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen körülmények között nem jogosult megismerni.
Azon ügyfelek, akik a játékban ré szt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy kisorsolá s esetén
nevüket és lakcímüket (kizárólag a helysé g megjelölésével) a Magyar Telekom Nyrt. minden tová bbi feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a játékkal kapcsolatban lakossági portálján, valamint a Telek om mobilalkalmazá s Kapcsolat Program menüjének
Nyereményjátékok részében nyilvá nossá gra hozza. A datkezelő:
Magyar Telekom Nyrt. (székhe ly: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.).
DM célú adatkezelés nyilvá ntartási 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 keze lését 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 sza bályok által rögzített felületeken vonhatja vissza.
Személyes adatok megismerhetősége:
Magyar Telekom Nyrt. a Re gisztráló személye s adatait külön törvényes felhatalmazás hiányá ban harmadik személyeknek nem
továbbítja. Re gisztrálók jogai személye s adataik kezelésé vel kapcsolatban: A Regisztrálók a Magyar Telekom Nyrt.
ügyfélszolgálati felületein bármikor ellenőrizhetik, hogy személye s adataik vajon megfelelnek-e a valóságnak.
Jogérvénye sítési le hetőségek:
A Regisztráló jogérvényesítési lehetősé geit különösen a Törvény II.- és VI. Fejezetei szerint gyakorolhatja.
Adatbiztonság:
Magyar Telekom Nyrt. megfelelő intézkedésekkel védi a Regisztráló személyes a datait különösen a jog osulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés va gy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés é s sérülé s,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ügyfelei személye s
adatainak a védelmét a lehető le gmagasabb fokon kívá nja biztosítani, k öteles minde n olya n védelmi intézkedést megtenni,
amelyeknek a költség/ráfordítás igénye é s az ez által biztosítani kívánt vé delmi szint egymással arányban van.
A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy a z adatkezelés mindenben a hatályos jogsza bályi re ndelkezé sek megtartásával történik.
A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetősé get biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes a datai kezelésérő l,
kérje azok törlését vagy helye sbítését az alá bbi címeken: Magyar Telekom Nyrt., 1013 Buda pest, Krisztina krt. 55. címen va gy a
Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1412). Ezen kívül a Játékost meg illeti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása a lapján 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 szüksége s adatok törlését a
Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
A játék sorsolásá nak alapjául szolgáló a datlistát a Magyar Telek om Nyrt. a kezelés céljá nak megszűnését követően megsemmisíti.
A játékkal kapcsolatos egyé b információk: 1430, 06-1/265-9210
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