A Magyar Telekom Nyrt. ”Portfólió” elnevezésű játékának szabályzata
1. A játék
A Magyar Telekom Nyrt. (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., a
továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő 2018. június 5. és 2018. június 30. között nyereményjátékot
szervez a „Portfólió”-kutatásban részt vevő előfizetői részére (a továbbiakban: Játék).
A Játék lebonyolítója – a Szervező megbízásából – a Bellresearch Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-700542, 1133
Budapest, Gogol u. 16., a továbbiakban: Lebonyolító), amely a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként
jár el és az általa beszerzett eszközt nyereményként ajánlja fel.
2. Részvételi feltételek
A játékban azok vehetnek részt, akik a Szervezőtől SMS-ben felkérést kaptak a Portfólió kutatásban való részvételre.
A válaszadónak teljes körűen ki kell töltenie a „Portfólió” kérdőívet. Kizárásra kerülnek azok a válaszadók, akiknek
kérdőíve hiányosan vagy értelmezhetetlen válaszokkal érkezik be a Szervezőhöz.
A Játékban csak valós adatokkal regisztrált, 18 év feletti természetes személyek vehetnek részt. A Játékban történő
részvétel feltétele továbbá a jelen játékszabályzatban foglaltak teljes körű elfogadása és adatkezelési hozzájárulás
megadása is. A Játékban való részvétel a jelen játékszabályzat (és annak részeként az adatkezelési hozzájárulás) teljes
körű elfogadásának minősül.
2.1 Kizárások: A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, megbízottjainak munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói; továbbá a Szervező vagy Lebonyolító megbízásából a Játék előkészítésében és
lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
ezen személyeknek a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A játékban történő részvételhez a játékosnak teljes körűen ki kell töltenie a „Portfólió” kérdőívet. Kizárásra kerülnek
azok a válaszadók, akiknek kérdőíve hiányosan vagy értelmezhetetlen válaszokkal érkezik be a Szervezőhöz. A
Szervező jogosult bármely résztvevőt a Nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán
visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.
3. A játék menete
A Portfólió kérdőív kitöltésével és a játékszabályzat elfogadásával, a válaszadó részt vesz a nyereménysorsoláson.
A játék 2018. 06. 5-én 09:00-kor kezdődik és 2018. 06. 30-án 23:59-kor ér véget.

3.1. A nyeremény:
Nyeremény
1 db Samsung Galaxy Tab E fekete 9,6" tablet (SM-T560)
4 db SONY CP-S15S Powerbank 15000 mAh

3.2. A nyeremény sorsolása
A 2-es pontban meghatározott válaszadók között a nyereménysorsolásra 2018. 07. 02-án órakor a BellResearch Kft.
székhelyén (1133 Budapest, Gogol u. 16.) kerül sor, a cég három munkatársa jelenlétében a kitöltött kérdőívek
azonosítói alapján, elektronikus úton. Egy fődíj nyertes és 4 további nyertes kerül kisorsolásra. Tartaléknyertest nem
sorsolunk. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A nyertest a sorsolás után, legkésőbb egy napon belül értesítjük SMSben a telefonszámán. A nyerteseknek a kiértesítéstől kezdve 2018. július 9-én 12:00-ig van lehetősége jelentkezni a
nyereményéért. Ha ezen időintervallumon belül nem jelentkezik a nyertes akkor a 2018. 07. 10-án a játék véget ér
nyertes nélkül.
4. A nyeremények utáni adózás
A nyereménnyel kapcsolatos közterheket a juttatás időpontjában hatályos Szja és Eho törvény alapján a Felek
megállapodása szerint a játék lebonyolításában közreműködő Bellresearch Kft. fizeti meg és vallja be.
5. Adatvédelem
A Játékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek.
A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései
szerint kerül sor. Az adatkezelő a Játék során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban
meghatározott célokra kezeli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az
adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés célja
A Játékban való részvétel
regisztrálása, a játék
lebonyolítása.

Az adatkezelés
jogalapja
A
résztvevők
hozzájárulása (2011. évi
CXII.
törvény
az
információs
önrendelkezési jogról és
az
információszabadságról
(Infotv.),
5.§
(1)
bekezdés
a)
pontja,
illetve
Általános
Adatvédelmi Rendelet, 6.
cikk (1) bekezdés a)
pontja).

A kezelt személyes
adatok köre

• Név
• Telefonszám

A hozzájárulás bármikor
visszavonható.
A
hozzájárulás
visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás
előtti
adatkezelés
jogszerűségét.

Az adatkezelés
időtartama
A
hozzájárulás
visszavonása esetén a
személyes adatok törlésre
kerülnek (a regisztráció
törlésével a Játékban való
részvétel
egyidejűleg
automatikusan
megszűnik).

A személyes adatok a
Játék lezárását követő
5 napon belül, azaz
legkésőbb 2018.07.15ig törlésre kerülnek.

A Játékos a regisztráció során a megfelelő négyzet megjelölésével tájékoztató megismerését elismeri és hozzájárul
az általa megadott személyes adatai kezeléséhez a játék lebonyolítása céljából.
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A nyereményjátékban részt vevő személy Játékos, a Játékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Játék
során történő adatkezelés célját megértette.
Adatfeldolgozók, a személyes adatok címzettjei:
A Szervező az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a játék lebonyolításával kapcsolatban:
Bellresearch Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-700542, 1133 Budapest, Gogol u. 16. A Bellresearch Kft az alábbi
tevékenységet végi a játékkal kapcsolatban: a játék teljes körű lebonyolítása.
A Játékosok személyes adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A
Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők Játékosok személyes adatait a hatályos
jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.
Adatbiztonság:
A Szervező 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 Játékos
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.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló,
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Játékos kérheti a Szervezőtől:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést
kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Játékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására
a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül
tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos másként kéri. A
Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az
alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen
levélben, 1446 ügyfélszolgálaton.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A Játékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Játékban való
részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
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Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a belső adatvédelmi felelőshöz (adatvédelmi tisztségviselőhöz)
lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; tel.: 458-0561; email: DPO@telekom.hu.
Továbbá a játékos panaszával 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 Játékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per
elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a játékos lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező a játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
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 levélben, 1446 ügyfélszolgálaton. 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 pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi,
Bellresearch Kft Lebonyolító igénybevételével, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló tv. értelmében a Magyar Telekom adatfeldolgozójaként jár el.
A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik.
A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a mostszurkolunk.hu weboldalon található elérhetőségeken kérhető.
6. Általános rendelkezések
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak
időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely résztvevőt
a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy
ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, erre kísérletet tesz vagy bármely módon
rosszhiszeműen jár el.
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget
kizár, így többek között a kisorsolt résztvevő által az adategyeztetés során téves, valótlan vagy hibás adatok
megadásából adódó problémákért (pl. névelírás, e-mail cím, elírás stb.) a Szervező és a Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállal. Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott Lebonyolító nem vállalnak semmilyen
felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges
károkkal kapcsolatban. A nyeremények készpénzre, más nyereményre nem válthatóak, nem elcserélhetőek. A
Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott Lebonyolító nem felelősek azokért, a játékosokat vagy
bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon
történő felhasználásából adódnak.
A játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul
ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
Budapest, 2018. június 4.
Magyar Telekom Nyrt.
Szervező
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