Magyar Telekom Nyrt. – „Cirkuszi előadások Magenta1 ügyfeleknek” regisztrációs promóció
Hivatalos szabályzat

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett „Cirkuszi előadások Magenta1
ügyfeleknek” regisztrációs promócióban (a továbbiakban: Promóció) azon 18. életévüket betöltött
természetes személyek vehetnek részt, akik hatályos, Magyar Telekom által nyújtott lakossági
szolgáltatásra kötött aktív egyedi előfizetői szerződéssel és Magenta1 kedvezménycsomagra kötött
szerződéssel rendelkező egyéni előfizetők, továbbá 2018. május 17. és 2018. május 21. napja között a
www.telekom.hu/cirkusz oldalon érvényesen regisztrálnak a promócióra (a továbbiakban: Résztvevő). A
regisztráló Résztvevők között összesen 816 db, három fő belépésére jogosító belépőjegy kerül kiosztásra
a 2018. június 9-én, szombaton, a Fővárosi Nagycirkuszban (Budapest, 1146 Állatkerti körút 12/a) tartandó
2 db. „Nagy cirkuszi utazás” című cirkuszi előadás valamelyikére.
A Promócióban a Magyar Telekom Nyrt., mint Szervező dolgozói, értékesítési partnerei és
reklámügynökségei, ezek alkalmazottai, illetve azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.)
8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói nem vehetnek részt. A Promócióval kapcsolatban a
Szervező jogi reklamációt nem fogad el.
A regisztráció alkalmával a Szervező a Résztvevő egyéni előfizető nevét, címét, Magyar Telekom
azonosítóját, telefonszámát és értesítési e-mail címét kéri megadni. Azon Résztvevők, akik érvénytelen,
hibás vagy téves adatot adnak meg vagy hiányosan töltik ki a regisztrációs űrlapot, automatikusan kizárásra
kerülnek a Promócióból. Egy egyéni előfizető kizárólag egyszer regisztrálhat és kizárólag egy sikeres
regisztrációval vehet részt a Promócióban.
A regisztráció időtartama:
2018. május 17. (10:00 óra) – 2018. május 21. (24:00 óra)
Ajándékok:
408 db. három fő belépésére jogosító belépőjegy a 2018. június 9-én, szombaton délelőtt 11 órára a
Fővárosi Nagycirkusz „Nagy cirkuszi utazás” című cirkuszi előadására
408 db. három fő belépésére jogosító belépőjegy 2018. június 9-én, szombaton délután 15 órára a Fővárosi
Nagycirkusz „Nagy cirkuszi utazás” című cirkuszi előadására
A jogosultak értesítése:
Az ajándékra jogosult Résztvevőket a Szervező 2018. május 25. napjáig emailben, illetve 2018. június 1.
napjáig SMS formájában értesíti ajándékukról, illetve nevüket .pdf kiterjesztésű fájl formájában közzéteszi
a www.telekom.hu/cirkusz oldalon.
A jegyek átvétele:
A jegyeket a Szervező nem küldi ki a jogosult Résztvevők részére, azokat a jegyek átvételére jogosult
Résztvevők az előadások előtt 1 órával a fent jelölt helyszínen a személyazonosságuk igazolását követően
vehetik át.
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A promócióval és a regisztrációval kapcsolatos további feltételek:
• A Szervező a jegyeket a Résztvevők általi regisztrációk időrendi sorrendje alapján történik, mindkét
előadásra szóló regisztrációkat együttesen figyelembe véve. Ennek megfelelően a jegyek átvételére
azon első 816 fő Résztvevő jogosult, akik regisztrációja a jelen Szabályzatban meghatározott
feltételeknek megfelel. Ha az egyik időpontban tartandó előadásra már minden jegyhez megtörtént
az átvételére jogosult Résztvevő kijelölése, akkor a másik időpontban tartandó előadásra az időben
korábban jelentkező Résztvevő regisztrációját fogadjuk el függetlenül attól, hogy nem az adott
előadásra jelentkezett, melyre a Szervező külön felhívja a Résztvevő figyelmét.
• A Szervező a jegyek átvételére jogosultaktól az előadásokat megelőző 2. (második) munkanap
kezdetéig visszajelzést kér arról, ha nyereményükről lemondanak. A lemondást tartalmazó visszajelzést
a kapcsolatprogram@telekom.hu e-mail címre kell küldeni.
• Az időrendi sorrendben következő regisztráló Résztvevők akkor léphetnek a jegyek átvételére
jogosultak helyébe, ha valamely Résztvevő kizárásra kerül, vagy az előző pontban leírtak szerinti
módon nyereményéről lemond. A Szervező az ily módon jegy átvételére jogosulttá váló soron
következő Résztvevőket a regisztráció során megadott e-mail címen levélben a korábbi Résztvevő
kiesését követő 1 munkanapon belül értesíti jegy átvételéről és az esemény részleteiről.
• A Szervező a Promócióra kizárólag a Magyar Telekomnak a bevezetőben leírt ügyfelei regisztrációját
fogadja el, melyet ellenőriz.
• A Résztvevők a regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják a jelen Szabályzatban foglaltakat, az
abban foglalt valamennyi feltételt, valamint hozzájárulnak adataik kezeléséhez.
• A nem teljes körűen kitöltött regisztrációt a Szervező nem fogadja el. Ugyanazon Résztvevő nevében
történő többszörös regisztrációt egy alkalommal vehető figyelembe.
• A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható és más személyre át nem ruházható.
Az előadásokkal és a részvétellel kapcsolatos feltételek:
• A jegyek átvétele a helyszínen a Fővárosi Nagycirkusz által meghatározott ülőhely sorrendben történik
az előadásokat megelőzően egy órával a jegyek átvételére jogosult Résztvevők
személyazonosságának igazolása mellett.
• Négy éven aluli gyermekek a szülő ölében ülve részt vehetnek az előadáson részvételére jogosító jegy
igénybevétele vagy felhasználása nélkül. Négy éven felüli gyermekek a helyszín saját szabályzata
alapján nem tekinthetik meg az előadást szülő ölében ülve. Gyermek nem ülhet egy másik gyermek
ölében.
• A 11.00-kor kezdődő előadás előreláthatóan 13.30-ig, a 15.00-kor kezdődő előadás 17.30-ig tart,
közben egy szünettel.
• A helyszín akadálymentesített. Azon Résztvevő, aki kerekesszékből kívánja megtekinteni az előadást,
vagy széke melletti ülőhelyre szükséges ülnie, annak igényét a regisztrációs felület erre kijelölt
mezőjében előre kell jeleznie, hogy számára és kísérője számára megfelelő ülőhelyet tudjon a Szervező
biztosítani.
Az egyéni előfizetői és Résztvevői jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező felelősséget
nem vállal, így többek között a Szervező nem felelős a regisztráció során megadott adatok
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb). A Szervező a jegyek
átvételére jogosult Résztvevő részére küldött értesítés igazolható módon történő kiküldéséért felelősséget
vállal, azonban nem vállal felelősséget a Résztvevő részéről felmerülő olyan
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beállítási/technikai/informatikai okokért, illetve a Résztvevő mulasztásáért, melyek az értesítés fogadását
meghiúsíthatják.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a Promóciót
módosítsa, illetve utóbbit megszüntesse. A Szabályzat és/vagy a Promóció módosításáról, illetve a
Promóció megszüntetéséről a Szervező a www.telekom.hu/cirkusz oldalon tájékoztatja a Résztvevőket. Az
esetleges módosításokról, illetve a Promóció megszüntetésének tényéről történő tájékozódás a Résztvevő
felelőssége.
A Promócióból kizárásra kerül és az ajándékra nem lehet jogosult az a személy, aki nem felel meg a
Promócióban való részvétel feltételeinek, különös tekintettel arra, hogy ha nem a Magyar Telekom egyéni
előfizetője, aki a Promóció tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy,
akinek jogosulttá válása érdekében harmadik személy a Promóció tisztességes lebonyolítását
veszélyezteti.
Azon egyéni előfizetők, akik a Promócióban Résztvevőként részt vesznek,
• tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy jogosultság esetén nevüket és
lakóhelyüket (kizárólag a helységnév megjelölésével) a Magyar Telekom Nyrt. minden további
feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a promócióval kapcsolatban a www.telekom.hu/cirkusz
weboldalon nyilvánosságra hozza, valamint
• részvételükkel minden tekintetben kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárulnak adatainak a jogosultság megítélése
céljából történő kezeléséhez.
Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:
A Szervező a Résztvevők adatait a hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezeli.
A megadott személyes adatok kezelője a Szervező (Magyar Telekom Nyrt., székhely: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: 01-10-041928). Az adatkezelő belső adatvédelmi felelőse: dr. Puskás
Attila, cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; tel.: 458-0561; email: DPO@telekom.hu.
Az adatkezelés célja: a Promóció lebonyolítása.
A kezelt személyes adatok köre: Résztvevő (egyéni előfizető) neve, címe, Magyar Telekom ügyfél
azonosítója, telefonszáma és értesítési e-mail címe.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A
hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
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A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a hozzájárulást a jegyek átadása előtt kérelmezi, az a Promócióból való
kizárását eredményezi.
Adatfeldolgozók: A Szervező a Promóció lebonyolítása érdekében adatfeldolgozókat nem veszi génybe:
Azadatkezeléssel kapcsolatos jogok: A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken:
Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner
üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1412). A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való
kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az ajándék átadása előtt
kérelmezi
Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha a Szervező a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a
Résztvevő 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás Résztvevő általi visszavonásig
használhatja fel a fent említett célokra. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozat megtételét
követően a Résztvevő adatait az adatkezelő fel nem használja. A jogosultság alapjául szolgáló adatlistát a

Szervező a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

Jogérvényesítés lehetősége: A Résztvevő a panaszaival fordulhat a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez
(dr. Puskás Attila, cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; tel.: 458-0561; email: DPO@telekom.hu).
A Játékos a panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530
Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1)
391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Résztvevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a
fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy
az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő bizonyítja. A per a Résztvevő
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-50333/2012.

A játékkal kapcsolatos egyéb információk: 1414, 06-1/265-9210
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