„Telekom Utasbiztosítás”
MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A „Telekom Utasbiztosítás” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Magyar Telekom Nyrt.
(székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) (”Szervező”).
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 A Játékban részt vehet minden – díjtartozással nem rendelkező – 18. életévét betöltött és
cselekvőképes Telekom havidíjas előfizető, illetve Domino ügyfelek esetében univerzális
egyenleggel rendelkező 18. életévét betöltött és cselekvőképes előfizető (”Játékos”), aki nem
tartozik a 2.6. pontban meghatározott személyek körébe és a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
 SMS-ben, az utasbiztosítás okostelefon alkalmazáson keresztül, vagy online felületen keresztül
(https://www.union24.hu/t_sms_online?displaymode=insurance ) utasbiztosítást köt (sikeres
Tranzakciót végez el) legalább 1 főre, legalább 1 nap időtartamra, úgy, hogy
 az utasbiztosítás megkötésének időpontja a Játék 3. pontban írt időtartamába esik, továbbá
 a fentiek teljesítésével elfogadja a játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt
(a továbbiakban együtt: ”Részvétel”).
 A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
 A játékos kérheti a játékból való törlését az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt., 1013
Budapest, Krisztina krt. 55. címen, a T-Pontokban, a Partner üzletekben és a telefonos
ügyfélszolgálaton (1412).
2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos korlátlan számú Utasbiztosítást köthet, továbbiakban
Tranzakciót bonyolíthat le. A Játékos minél többször teljesít Tranzakciót a 2.1. pontban írtak szerint,
annál nagyobbak a nyerési esélyei a Játékban, de a Játék időtartama alatt egy Játékos csak egy
Nyereményre válhat jogosulttá.
2.3 A Játékban a Játékos csak akkor vehet részt, ha a Tranzakció megkötése sikeresnek bizonyult, azaz
az egyedi azonosítót tartalmazó visszaigazoló SMS megérkezett a Játékos Tranzakciót indító
telefonjára.
2.4 A Részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy az utasbiztosítás szolgáltatás technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási 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, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizár.
2.5

A Részvételi feltételek teljesülését a Szervező megvizsgálja, és amennyiben azok, illetve az azt
beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy
az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A nem valós adatokkal résztvevő játékosokat Szervező
kizárja a Játékból. Az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a
Magyar Telekom Nyrt. mindennemű felelősséget elhárít.
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2.6

A Játékból ki vannak zárva a játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő személyek, valamint
a sorsolási bizottság tagjai és mindezen személyek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2014. július 22. 0.00 órától 2014. augusztus 31. 23.59 óráig tart.
4.

A SORSOLÁS MENETE

Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével sorsolási bizottság
jelenlétében 2014. szeptember 10-én 14.00-kor kisorsolja a Játék 3 db nyertesét. Szervező
tartaléknyertest nem határoz meg. A sorsolás alapját a Játékban részt vevő, vagyis a Tranzakciót bonyolító
hívószámok képezik.
4.1 Az 5.1 pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon
Játékosok nyerhetik meg, akik a Játék időtartam alatt teljesítettek legalább egy Tranzakciót a 2.1
pontban írtak szerint.
4.2 A nyertes Tranzakciók meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes
program segítségével, sorsolási bizottság előtt történik. A nyertes tranzakciók megállapításának
menetéről sorsolási bizottság jegyzőkönyvet készít, amely a sorsolást követő 30 naptári napon
keresztül a Szervező székhelyén bárki által megtekinthető.
5.

NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
3 db, Samsung Galaxy S5 márkájú és típusú SIM-Lock-os mobiltelefon-készülék, amelyet a Nyertes
a Szervezővel egyeztetettek szerinti T-Pontban vehet át.
5.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos a Játék
teljes időtartama alatt kizárólag egy darab nyereményre lehet jogosult.
5.3 Amennyiben a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra
kerül, vagy a nyeremény átadására azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.4. és 5.5.
pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a nyeremény nem
kerül kiosztásra.
5.4 A Szervező a Nyerteseket legkésőbb a sorsolást követő 8 (nyolc) munkanapon belül, értesíti azon a
telefonszámon, amelyről a szolgáltatást igénybe vették. (”Értesítés”).
5.5 A Nyereményt a Szervező a Nyertessel egyeztetett T-Pontba juttatja el az adott nyertesnek, ahol a
szállítástól számított 2 hónapon belül a Nyertes átveheti a Nyereményt. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen
körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb
lehetőséget nem tud biztosítani.
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6.

ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A nyereményeket a Szervező a játék időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban
Szja törvény) 1. számú melléklet 8.14 pontja szerinti adómentes üzletpolitikai célú juttatásként
kezeli, miután a juttatás feltételei megfelelnek a törvényben meghatározott feltételeknek.

7.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A Játékról részletes információk a T-Pontokban, a 1412 számon, illetve a telekom.hu weboldalon
érhetők el. Az Utasbiztosítás szolgáltatásról részletes információk találhatóak a
www.telekom.hu/utasbiztositas oldalon.

8.

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi
címeken: Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen, a T-Pontokban, a Partner
üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1412). Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A megadott személyes adatok kezelője a Magyar Telekom Nyrt.; adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH-50333/2012.
A Játék során a Szervező az alábbi adatokat kezeli:
 a biztosítás kötésének dátuma
 a díjcsomag jellege (Egyéni vagy Csoportos)
 az a telefonszám, amelyre a biztosítás díja kiszámlázásra kerül
 a kiszámlázandó díj
8.2 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). A Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben a promóció ideje alatt Utasbiztosítást köt, úgy adatai DM célú adatkezelésre
felhasználhatók. A továbbiakban a 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.
9.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, az Alkalmazást, illetve az azokat működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, az Alkalmazást, illetve
szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű
felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal, Alkalmazás rajta kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan
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használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse
9.2. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt
sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali
hatállyal kizárja a játékból. A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a
személy, aki a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek nem felel meg, továbbá aki a játék
tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége
érdekében harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti.
9.3. A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy
magát a promóciós játékot bármikor egyoldalúan módosítsa, illetve megszüntesse. A szabályzat
módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve
megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a www.telekom.hu/utasbiztositas weboldalon. A
játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon. A játékos a részvétellel tudomásul veszi
és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárul adatainak
kezeléséhez. A Magyar Telekom Nyrt. a játékosok személyes adatait a hatályos adatvédelmi
előírásoknak megfelelően, kizárólag a promóciós játékkal kapcsolatban kezeli. A játék sorsolásának
alapjául szolgáló adatlistát a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését követően
megsemmisíti. A játékkal kapcsolatos egyéb információk: 1430, 1412.
Budapest, 2014. július 22.
Magyar Telekom Nyrt.
Szervező
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