A „Telekom Kiskatona” promóciós játék részvételi és játékszabályzata
1. A játék szervezője
A „Kiskatona” promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Magyar Telekom Nyrt.
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolítója és
adatkezelője a Szervező megbízásából a DDB Reklámügynökség Kft. (székhelye: 1068 Budapest,
Dózsa Gy. út 84.; a továbbiakban: „Lebonyolító”).
A Játék független a Facebooktól, az Apple-től és a Google-től, azok nem támogatják, és nem vesznek
részt benne.

2. A játék leírása
A Játékban azok vehetnek részt, akik a Szervező által a Játék kapcsán készített, YouTube-ra feltöltött
Telekom TV GO Kiskatona című kis videóban Hajdú B. István és Szabó Simon (későbbiekben Zsűri)
által
feltett kérdésre válaszolva: „Te kinek küldenéd a meccset?” megírják a
www.facebook.com/TelekomHU oldalra, hogy kinek és miért pont neki tennék lehetővé, hogy
megnézhesse a július 13. napján megrendezésre kerülő labdarúgó világbajnoki döntőt
(a
továbbiakban: meccs) egy táblagépen és akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak mindenben
megfelelnek. Az ily módon beérkező válaszokból a játék végét követően a zsűri kiválasztja azt az
egyet, amelyben megjelölt személynek, mint szerencsés nyertesnek a Szervező biztosítja, hogy a
Magyar Telekom Nyrt. TVGO alkalmazásának segítségével megnézhesse a meccset, sőt magát a
táblagépet részére nyereményként átadja. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.
Játékosainktól tehát azt várjuk el, hogy a TelekomHU Facebook oldalon mondják el komment
formájában, hogy a meccs nézésének lehetőségét és a tabletet melyik ismerősüknek küldenék el és
indokolják meg döntésüket. A beérkező válaszokat a Szervező 2014. július 11. napján összesíti, (és
továbbítja a kiválasztásra jogosult általa megbízott Zsűrinek. A Zsűri részére kizárólag azon válaszok
kerülnek továbbításra, melyek és melyeknek a beküldője a jelen játékszabályzatban foglaltaknak
mindenben megfelelnek.
A Zsűri ezután kiválasztja a számára szubjektív alapon legkreatívabbnak, legmegragadóbbnak ítélt
javaslatot, történetet, értesíti a választásról a Szervezőt, a Zsűri és elviszi a kiválasztottnak a meccs
élményét és ezzel együtt a nyereményt, azaz egy, a jelen játékszabályzatban meghatározott ajándék
tabletet . A meccs megtekintéséhez szükséges szolgáltatást a meccs tartamára Szervező biztosítja, de
az ajándéknak az alkalmazások/szolgáltatások nem képezik a részét, ezek a későbbiekben kizárólag
előfizetés formájában érhetők el.
2.1 A játékban történő részvétel, regisztráció:
A Játékban bárki részt vehet, aki 2014.07.08 – 2014.07.10 között komment formájában elmondja a
TelekomHU Facebook oldalon, hogy kinek szeretné küldeni a meccsnézés élményét és miért és a
jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelel.
A nyertes azon játékosok által megjelölt személyek között kerül kiválasztásra, akiket ezen időszak
alatt legalább egy komment alapján jelöltek a játékosok a szabályzat szerinti közösségi oldalon.

2.2 Nyertes kiválasztása
A Játék lezárását követően a nyertest a Zsűri választja ki. A kiválasztás 2014. július 10-én történik meg
a regisztrált és a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő játékosok között. A kiválasztás nem
nyilvános!
A nyertesnek a nyeremény átvételekor szükséges személyazonosságát igazolnia. Amennyiben adott
nyertes a jelen pontban foglaltak szerint nem tudja igazolni magát, a nyereményre nem jogosult.

3. Nyeremény
1 db Samsung Galaxy Tab 10.0. A táblagéphez nem adunk internet előfizetést, azonban a mérkőzés
idejére
biztosítjuk
az
internet
kapcsolatot
a
nyertesnek.
3.1 .ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A nyereményeket a Szervező a játék időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény
(továbbiakban Szja törvény) 76.§-a szerint verseny, vetélkedőből származó nyereménynek
tekinti. A nyeremény utáni szja-t a Szervező viseli.

4. A nyertes értesítése
A Szervező a nyertest a kiválasztás lezárásától számított 1 munkanapon belül a nevezés során
megadott elérhetőségen (Facebook üzenetben) keresztül értesíti. A nyeremények átvétele a nyertes
tartózkodási helyén történik előre egyeztetett időpontban (2014.07.13 20:45). A nyertes nevező
felelőssége, hogy a nevezett játékos elérhetőségét biztosítsa, és beszerezze a nevezettől a játékban
való beleegyező nyilatkozatot (lásd 7. pont)
A nyertes a fentiek szerint jogosult a nyereményre, amely nem átruházható, nem váltható
készpénzre, vagy egyéb nyereménytárgyra.
A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a nyeremények felajánlója viseli,
ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.
A nyeremények átadását a Szervező végzi.

5. A játék időtartama
A Játék 2014. június 8-án 18:00-kor kezdődik és 2013. július 10-én 16:00-kor végződik.

6. A játékban történő részvétel személyi megfelelőségei mind a nevezőre, mind a nevezettre
A Játékban játékosként, beleértve a nevezőt és a nevezetett is (a továbbiakban: „Játékos”) az vehet
részt, aki az alább felsorolt feltételeknek együttesen megfelel (a továbbiakban: „Résztvevő”):
- 18. évét betöltött, állandó magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgár
-

a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és maradéktalanul betartja;

-

minden személy egy történettel vehet részt a játékban (egy felajánlással);

-

ezen fenti feltételeknek való megfelelését kifejezi azzal, hogy a meghatározott személyes
adatainak önkéntes megadásával a Játék időtartama alatt regisztrál a Játékba (l.: 2.1. pont). A
nevezett adatait csak a nyertes nevező játékosnak kell az értékesítéskor megadnia.

A játékon való részvétel jelen részvételi és játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül. A
Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító, , valamint ezek értékesítési partnereinek,
leányvállalatainak és reklámügynökségeinek alkalmazottai, tulajdonosai, vezetői, vagy azok Ptk. 8:1§
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá a Zsűri tagjai és a Ptk. 8:1§ (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik.

7. Adatvédelem
A Résztvevők által megadott adatok az értesítést, a nyeremények átadásának egyeztetését, valamint
a személyi azonosítást segítik elő. Az Adatkezelő az adatok kezelése, feldolgozása során mindvégig
betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi C II.
törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi C I. törvény, valamint az automatikus adatfeldolgozás megvalósításáról szóló 1998. évi VI.
törvény rendelkezéseit.
Résztvevők kizárólag olyan történetet oszthatnak meg a játék keretében, amelyek harmadik
személyekre vonatkozóan csak olyan személyes adatokat tartalmaznak, amelynek a Szervező általi
megismeréséhez ezen harmadik személyek hozzájárultak.
A Szervező semmilyen, a Játék során gyűjtött személyes adatot a továbbiakban nem tárol és kezel,
azokat a Játék végét, illetve az ajándékok átadását követően megsemmisíti.
Ha a Résztvevő úgy dönt, hogy kivonja magát a Játékból, szándékát a hello@ddb.hu email címen
tudja jelezni. A Játékból való kilépéssel Adatkezelő töröl minden addig megadott személyes adatot.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50333/2012.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a T-Pontokban, a Partner üzletekben és a telefonos
ügyfélszolgálaton (1412).
A nyertes Játékos hozzájárul, hogy a Szervező és a Lebonyolító megörökítse az ajándék átadását,
valamint a Futball VB megtekintését a táblagépen. Ehhez a nyertes Játékos az alábbi beleegyző
nyilatkozatot teszi:
„Alulírott ………………………….. (név, születési dátum, anyja neve) a jelen nyilatkozatommal
hozzájárulok, hogy a ……….. (kampány megnevezése) kampány keretében a tablet átvételéről a
Magyar Telekom Nyrt. kép- és hangfelvételt készítsen, amelyet ellenszolgáltatás, kommunikációs
csatorna és időbeli korlátozás nélkül jogosult felhasználni a jövőbeni kommunikációs kampányok
során.
Hely, dátum, aláírás”

8. Általános rendelkezések
A Szervező továbbá kizárja a Résztvevő személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból
eredő minden felelősségét. A Résztvevők a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a
Szervező nem vizsgálja az adatok hitelességét és valódiságát. Ezért a harmadik személyek által a
személyes adataik Résztvevő általi megadása kapcsán támasztott igényekkel szemben kizárólag a
Résztvevő köteles helyt állni. Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Résztvevő a
Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, rosszhiszeműen jár el, vagy a jelen részvételi és
játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, akkor a Szervező
az ilyen Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A kizárt Résztvevő a játékban a továbbiakban
nem vehet részt. Ezen túlmenően a Résztvevő kizárásra kerül a Szervező által szervezett jövőbeni
alkalmazásból/játékból/promócióból a kizárástól számított 3 éves időszakra.
A Játékban történő részvétellel egyidejűleg a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék teljesítménye,
az üzenet- és adatátviteli sebesség, valamint a bejegyzési sebesség a szolgáltatói technológián múlik,
amelyet a Szervezőn kívül álló és általa nem alakítható tényezők negatívan befolyásolhatnak, különös
tekintettel (de nem korlátozva) az internetre történő kapcsolódásból, a szerverszámítógép
működéséből, és a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartásából eredő hibákra. A jelen bekezdésben
felsorolt tényezőkkel kapcsolatban a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, tekintettel arra,
hogy erre nincs ráhatása.

A Magyar Telekom fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát
a játékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat esetleges módosításait, illetve a
Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a
Magyar Telekom közzéteszi a „TelekomHU” Facebook oldalon belül. A Játékosok felelőssége, hogy
ezekről megfelelően, rendszeresen tájékozódjanak.

Budapest, 2014. július 8.
Szervező

