Telekom Kapcsolat Program – „Valami Amerika 3.” debreceni promóciós regisztrációs játék
Hivatalos játékszabályzat
Azon 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik aktív szolgáltatással rendelkező Magyar
Telekom ügyfelek és 2018. február 1-5. között a Telekom.hu/mozidebrecen oldalon érvényesen
regisztrálnak a Telekom Kapcsolat Program „Valami Amerika 3. zártkörű mozivetítés” promóciós
regisztrációs játékára, részt vesznek a nyereménysorsoláson, ahol 75 db dupla mozijegy kerül kisorsolásra
a 2018. február 15-én 19:00-kor a Cinema City Debrecen (Debrecen Plaza, Debrecen Péterfia u.18.)
moziban megrendezésre kerülő „Valami Amerika 3.” c. filmek zártkörű vetítésére.
A játékban a Magyar Telekom Nyrt. dolgozói, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, ezek
alkalmazottai, illetve azok hozzátartozói nem vehetnek 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, telefonszámát és
értesítési e-mail-címét kérjük el. Azon ügyfelek, akik nem érvényes adatot adnak meg, automatikusan
kizárásra kerülnek a játékból és a sorsoláson sem vesznek részt. Egy ügyfél csak egyszer regisztrálhat és
egy regisztrációval vehet részt a sorsolásban.
A regisztráció időtartama:
2018. február 1. (10:00 óra) – 201 február 5. (24:00 óra)
Nyeremények:
• 75 db páros mozijegy a 2018. február 15-én, 19:00 órakor a Cinema City Debrecen moziban
(Debrecen, Péterfia u.18.) megrendezésre kerülő „Valami Amerika 3.” c. film zártkörű vetítésére.
A nyertesek kisorsolása
• Időpont: 2018.február 6., 15 óra
• Helyszíne: Magyar Telekom, Kaposvár utca 5-7.
A nyereményjáték lebonyolításának folyamata:
• A számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztrációkor megadott adatokból véletlenszerű
számgenerálással működő sorsoló programmal kerülnek kisorsolásra.
• A sorsoláson 15 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.
• A nyeremény kiküldésre nem kerül, a jegyeket a vetítés előtt 1 órával a fent jelölt helyszínen a
személyazonosság igazolásával vehetik át a nyertesek a helyszínen.
• A nyerteseket a regisztráció során megadott adatok alapján e-mailben és/vagy SMS-ben is értesítjük.
• A nyertesektől az értesítő e-mailben a vetítést megelőző 2 munkanappal bezárólag visszajelzést kérünk
arról, ha lemondanak nyereményükről. A visszajelzést a kapcsolatprogram@telekom.hu e-mail-címre
kell küldeni. A tartaléknyertesek akkor léphetnek a nyertesek helyébe, ha valamelyik nyertes kizárásra
kerül vagy az előző pontban leírtak szerint nyereményéről lemond.
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A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében léphetnek a nyertesek helyébe. A tartaléknyerteseket a
regisztráció során megadott e-mail-címeken levélben értesítjük nyereményükről és a vetítés részleteiről
a nyertes kiesését követő 1 munkanapon belül.

Az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Magyar Telekom Nyrt.
mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail-cím elírás, telefonszám-elírás stb.) a Magyar Telekom Nyrt.
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt 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 tisztességes
lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége érdekében
harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti.
Azon ügyfelek, akik a játékban részt vesznek,
• tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és
lakóhelyüket (kizárólag a helység megjelölésével) a Magyar Telekom Nyrt. minden további feltétel
és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatban a Telekom mobilalkalmazás Kapcsolat
Program menüjének „Nyereményjátékok” részében nyilvánosságra hozza,
• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen
játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárulnak adatainak a sorsoláson való
részvétel céljából történő kezeléséhez.
A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak 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 (1414). Ezen kívül 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: NAIH50333/2012.
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 Magyar Telekom Nyrt. a játékosok személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően
kezeli. A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának
megszűnését követően megsemmisíti.
A játékkal kapcsolatos egyéb információk: 1414, 06-1/265-9210
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