”TELEKOM ÉS SONY MOBILE BAJNOKOK LIGÁJA JÁTÉK”
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Játék szabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen a játék szabályzatot a játék megkezdése előtt!
1. Általános rendelkezések
1.1 A „SONY MOBILE XPERIA BAJNOKOK LIGÁJA” Játék – a továbbiakban: „Játék” – szervezője a
Magyar Telekom a továbbiakban: „Szervező”.
1.2 A Játék nyereményeit a Sony Mobile Communications Inc. (székhelye: Nya Vattentornet,
Mobilvägen, 221 88 Lund, Svédország, cégjegyzékszáma: 556615-6658, adószáma:
SE556615665801) biztosítja a nyertesek részére.
1.3 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Részvevő elfogadja és betartsa a Játék
Szabályzatában lefektetett elveket. (A Játék Résztvevői kötelesek megismerni és betartani a
Játék Szabályzatában foglalt elveket.) A Játék Szabályzatának megsértése esetén a Szervező
jogosult a résztvevőt a Játékból kizárni.
1.4 A Résztvevő a Játékba való belépésekor megerősíti, hogy elfogadja a Szabályzatban rögzített
részvételi feltételeket és szabályokat.
2. A játékban való részvétel feltételei
2.1 A nyereményjátékban résztvevő személyek: a nyereményjátékban részt vehet minden,
Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki
megfelel a nyereményjáték alábbi részvételi feltételeinek, valamint rendelkezik hatályos
Telekom lakossági előfizetői szerződéssel kivéve a Magyar Telekom és fent hivatkozott
közreműködői vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezen személyeknek az 2013. évi V.
törvényben –meghatározott közeli hozzátartozói.
2.2 A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve
kötelezőnek ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit.
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2.3 A Játékosok a Játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Játékszabályzat
rendelkezéseiről, a Szervezők a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges
következményekért felelősséget nem vállalnak.
2.4 A Sony Mobile Bajnokok Ligája - játékban a Játékos a jelen Játékszabályzat valamennyi
rendelkezésének elfogadásával vehet részt.
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2.5 A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a sorsoláson nyereményre jogosult, akkor a
Szervezők nyilvánosságra hozhatják a nevét.
2.6 A Játékban való részvétel önkéntes. Minden Résztvevő bármely időpontban lemondhat a
Programban való részvételről, a honlapon szereplő e-mailcímre írt nyilatkozattal.
2.7 A Játékban való részvétel menete:
A nyereményjátékban részt vehet minden Telekom ügyfél, aki a promóció időtartama (20176.
márciusáprilis 1-301.) alatt Sony Xperia XZZ5 vagy Z5 Compact készüléket vásárol és a
vásárlással egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy a jelen Játékban részt kíván venni. A promóció
részeként az Xperia XZ5 vagy Z5 Compact készüléket vásárló ügyfelek 5-ös méretű „Adidas
Finale CardiffMilano Capitano” UEFA Bajnokok Ligája focilabdát kapnak. Aa promóciós
focilabda készlet erejéig, de legfeljebb a promóció időtartama alatt (20176. március április 1301.)
A focilabda nyereményt az ügyfelek automatikusan kapják a vásárláskor.





Formázott: Kiemelt

a Résztvevő beleegyezik abba, hogy személyes adatait az 3. pontban leírtak alapján a játék
szervezője kezelje.
a Résztvevő beleegyezik adatai feldolgozásába, a Program futtatásával kapcsolatos célokra.
A fent említett beleegyezés a Játékba való belépéskor, a Szabályzat elfogadásával
következik be,
a Résztvevő beleegyezik abba, hogy a játékkal kapcsolatos e-maileket fogadjon a megadott
e-mail címére, valamint hírlevelek fogadásába.

2.8 A sorsolás:
 A résztvevők közül a Szervezők 2 fő díjnyertest (2 fődíj pótnyertest) sorsolnak ki. A
nyerteseket a Szervező rendszerében szereplő telefonszámon vagy e-mail címen értesítik a
Szervezők.
 A sorsolás helyszíne és időpontja: 1117 Budapest, Budafoki út 103-107. T-Mobil Park H
épület , 20176. április május 24. hétfőkedd.
 A sorsolás közjegyző jelenlétében történik, melyről sorsolási jegyzőkönyv készül.
2.9 A játék időzítése
A játék 20176. márciusáprilis 1 - márciusáprilis 301. között kerül megrendezésre
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Az utazás nyerteseinek névsorát a játék lezárását követő héten a Játék honlapján a
Szervező közzéteszi.
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A Szervező fenntartja magának a jogot a Játék korábbi befejezésére, illetve a lefutási idő
meghosszabbítására, annak megindokolása nélkül.
3.Nyeremények












Sony Xperia XZ5 és Z5 Compact készüléket vásárló ügyfelek a promóció időtartama alatt
jogosultak ajándék „Adidas Finale CardiffMilano Capitano” UEFA Bajnokok Ligája
focilabdára, a promóciós készlet erejéig.
2 db fődíj: Utazás 2 személy részére a Bajnokok Ligája döntőjére MilanobaCardiffba, amely
az alábbiakat tartalmazza
o Retúr repülőjegy 2x2 fő részére
o 2 éjszaka szállodában, reggelivel
o Belépőjegy 4 fő részére a Bajnokok Ligája döntő mérkőzésére 20176. május június
328-i mérkőzésére a MilanoCardiff-i National Stadium of WalesSan Siro arénába.
o Transzfer szállítások az esemény és a szállás között.
o Utasbiztosítás
o Ajándék csomag

Értesítés a nyeremény átvételéről
A nyertesek névsorát a játék lezárását követő héten a Játék honlapján a Szervező közzéteszi.
A nyeremény nem váltható át készpénzre vagy más egyéb-, készpénz helyettesítő fizetőeszközre,
kuponra.
Olyan esetekben, ha kétségek merülnek fel a tekintetben, hogy a Résztvevő a Szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően járt-e el, a Szervező visszatarthatja a Nyeremény kiadását, e
kétségek tisztázásáig.
A Szervező legfeljebb 2 (két) alkalommal kísérlik meg értesíteni a nyerteseket kiválasztást,
meghatározást követő 5 (öt) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes a Szervező értesítéseire
az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 (három) naptári napon belül nem reagál, úgy az a
nyertes vonatkozásában jogvesztő határidővel bír, vagyis nem jogosult a továbbiakban a
nyeremény átvételére.
A nyeremények Biztosítója a nyeremény átvételének pontos idejéről és módjáról, a nyertesekkel
külön egyeztet a Játék során megadott elérhetőségek egyikén
Amennyiben a nyertes Játékos a fentiek szerint nem válaszol a nyertességről való értesítésre vagy
egyéb, jelen játékszabályzatban meghatározott okból kizárásra kerül, illetve a nyeremény
átvételére való jogosultságát elveszíti, úgy helyébe a soron következő pótnyertes lép, aki a fentiek
szerint kerül értesítésre. A pótnyertesekre szintén a jelen bekezdésben leírtak irányadóak.
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 A külföldi utazáshoz érvényes személyazonosságot igazoló, vagy egyéb érvényes úti okmány
szükséges. A Szervező nem vállal felelősséget, amennyiben ezek esetleges hiánya miatt hiúsul
meg a nyereményutazás.
 A nyeremény sem egészben, sem részben nem átruházható, arra kizárólag a kiválasztott nyertes
jogosult.
4.

A Szervező felelőssége





A Szervezőt nem terheli felelősség a nyereményekkel összefüggésben, tekintettel arra, hogy
a nyereményeket nem a Szervező, hanem a Sony Mobile Communications Inc. biztosítja.
A Szervezőt nem terheli felelősség, ha a nyeremény a Résztvevő téves adatszolgáltatásának
következtében nem kézbesíthető.
A Szervezőt nem terheli felelősség, ha a rendezvény valamilyen külső ok miatt nem kerül
megrendezésre.
A Szervezőt nem terheli felelősség, ha a Sony Mobile Communications Inc. a
nyereményeket nem, vagy nem a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételek szerint
biztosítja a nyerteseknek, illetve adott esetben a pótnyerteseknek.
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot
egyoldalúan módosítja, vagy megszüntesse.
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást,
illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalán.
A játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.
5. Általános rendelkezések
A részvételi feltételeket tartalmazó játékszabályzatot a Szervező a www.telekom.hu/sony oldalán
teszi közzé.
A Szervező biztosítja a játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét a Játék
időtartama alatt. A nyeremény(eke)t a Sony Mobile Communications Inc. biztosítja, illetve a
nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő
költségeket a nyeremény felajánlója, a Sony Mobile Communications AB(221 88 Lund,
Sweden1133) fizeti meg.
A nyeremények utáni adózás
A Sony Mobile Communications Inc. 3. pontban részletesen felsorolt díjak közül, a repülőjegyek
kivételével mindegyiket közvetlenül biztosítja a nyerteseknek. A Newdoor Communications Kft a
repülőjegyeket biztosítja a nyertesnek.
Az összes nyeremény után fizetendő szja-t és eho-t a Newdoor Communications Kft. -nek (1044
Budapest Ady Endre utca 23.), a Sony Mobile Communications Inc. hivatalos magyarországi
ügynökségének kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a nyeremény juttatásakor hatályos
Szja törvény szerint. A nyerteseket a kifizetők mint Sony Mobile Communications, illetve Newdoor
Communications Kft által biztosított nyeremények után adófizetési kötelezettség nem terheli.
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6.

Személyes

adatai

kezelésére

és

az

adatszolgáltatásra

vonatkozó

szabályok

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából a
személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi
rendelkezéseknek megfelelően kezelje;
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek a nyereményt azért
nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a
játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt részvételi feltételeknek. A játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása.
Adatkezelés célja: a játékszabályzat a Játékos előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a megadott, vagy korábban jogszerűen a
Magyar Telekom Nyrt. birtokába jutott személyes adatait (azonosító adatok; fogyasztói
szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; elérhetőségek), valamint a Magyar Telekom Nyrt.
által kezelt valamennyi forgalmi jellegű adatát (helymeghatározási adat is) közvetlen
üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából – akár automata hívórendszeren,vagy
ügyintéző által bonyolított híváson keresztül, - kezelje, személyre szabott - üzleti ajánlatával a Játékost
a megkeresse. A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfélnek a Magyar Telekom Nyrt-nél
lévő internetszolgáltatásához tartozó IP címről indított internetes böngészési adatai tárolására és
ezen adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználására is. Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja
statisztikai célokra is.
Adatkezelő: Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.). DM célú
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50139/2012.
Adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás Játékos általi lemondásáig
használhatja fel a fent említett célokra. Az adatok ilyen célú kezelését a Játékos – a Szolgáltatás
lemondásával – megszüntetheti. A lemondó nyilatkozat megtételét követően a Játékos adatait
közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szolgáltató fel nem használja.
A Játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken
vonhatja vissza.
Személyes adatok megismerhetősége: Magyar Telekom Nyrt. a Játékos személyes adatait külön
törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja. A Játékosok jogai
személyes adataik kezelésével kapcsolatban: A Játékosok a Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati
felületein bármikor ellenőrizhetik, hogy személyes adataik vajon megfelelnek-e a valóságnak.
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Jogérvényesítési lehetőségek: A Játékos jogérvényesítési lehetőségeit különösen a Törvény II.- és VI.
Fejezetei szerint gyakorolhatja.
Adatbiztonság: Magyar Telekom Nyrt. megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ügyfelei személyes adatainak
a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi
intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt
védelmi szint egymással arányban van.
Budapest, 2017. április 1.
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