A Magyar Telekom Nyrt. ”#telekomfradi” 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 2015. április 23. és 2015. április 26. között,
„#telekomfradi” elnevezésű promóciós játékot hirdet (a továbbiakban: Játék).

A Játék lebonyolítója – a Szervező megbízásából - a Offline Logisztikai Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09902130, 1061 Budapest, Anker köz 1-3. 3. em. 15., a továbbiakban: Lebonyolító), amely a személyes
adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.
2. Részvételi feltételek
A Játékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező, 18 év feletti természetes
személyek vehetnek részt. A Játékban történő részvétel feltétele továbbá a jelen játékszabályzatban
foglaltak teljes körű elfogadása és a szükséges személyes adatok 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.
3. A Játék menete
A Játékban történő részvételhez a játékosnak „Mutasd meg, hogyan szurkolsz a Ferencváros
csapatának!” témakörben készített, jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti és annak megfelelő fotóját
kell megosztania/feltöltenie #telekomfradi hastag-gel ellátva az Instagram közösségi oldal felületén
keresztül. A feltöltött képeken a résztvevőnek, az FTC futballcsapatát buzdító témát kell megörökítenie.
Kép feltöltésére 2015. április 23. 8:00 óra és április 26. 23:59 óra között van lehetősége a játékosoknak.
A játékosok által megosztott/feltöltött képeket, azoknak a jelen játékszabályzatban foglaltaknak való
megfelelőségét minden esetben Lebonyolító ellenőrzi. A játékos a játékban való részvételével egyben
tudomásul veszi, hogy a Lebonyolító által jóváhagyott képeket a későbbiekben a Lebonyolító és a
Szervező felhasználhatja a játék promóciós céljaira és közzé tehetik azt a közösségi oldalaikon külön
díjazás nélkül.
A játékos az általa készített, #telekomfradi hashtag-gel ellátott, az Instagram közösségi oldal felületén
megosztott minden egyes olyan fotójával vehet részt a sorsoláson, amely a jelen játékszabályzatban
foglalt feltételeknek mindenben megfelel. Azonos képek közül csak az először feltöltött kép és csak
egyszer vehet részt a játékban és a sorsoláson.
3.1. A sorsolás menete, nyeremény:

Nyeremény
iPhone 6 - 64 GB mobiltelefon – 1 db
A sorsolás a feltöltött képekből történik, azaz egy felhasználó minél több, jelen játékszabályzatban
foglaltaknak mindenben megfelelő, különböző képet tölt fel, annál többször szerepel sorsolásban.
A feltöltési határidő zárultával a játékosok és az általuk feltöltött képek mennyisége rögzítésre kerül.
A sorsolásra 2015. április 28-án 12.00-kor kerül sor, online véletlengenerátor használatával. A sorsolás
nem nyilvános.
A játékban egy nyertes, és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertes abban az esetben
válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, illetve az általa feltöltött, megosztott fotó a jelen
szabályzat valamely követelményének nem felel meg, és a játékból kizárásra kerül vagy ha a nyertes a
nyereményt nem veszi át, illetve nyereményéről lemond.
Minden a játékban résztvevő játékos (Instagram felhasználó) csak egy alkalommal kerülhet kisorsolásra.
A nyerteseket a sorsolást követő 24 órán belül, az Instagram profiljukon keresztül kommentben értesíti a
Lebonyolító. A nyertesnek az értesítést követően 30 napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a
Lebonyolítóval, az értesítésben megadott elérhetőségeken. Amennyiben a nyertes 30 napon belül nem
jelentkezik, úgy a játékból kizárásra kerül, nyereményre való jogosultságát elveszíti. A tartalék nyertes
nyereményátvételére ugyanezen szabályok vonatkoznak.
A játékban technikai okok miatt csak azok tudnak részt venni, akiknek az Instagram profiljuk nyilvánosra
van állítva, azaz a privát Instagram profilok és az oda feltöltött képek a játékban nem vesznek részt. Az
Instagram
profilok
nyilvános/privát
beállítását
az
alkalmazáson
belül
az
’Edit profile’ menüponton belül lehet alkalmazni.
A nyeremény átvételére adminisztrációs okok miatt személyesen, a Lebonyolító Budapesti telephelyén
van lehetőség. A nyeremény átvételével kapcsolatos mindennemű járulékos költség (főként de nem
kizárólag: utazás, szállás, parkolás) a nyertest terhelik.
Átvételkor a nyertesnek igazolnia kell hogy valóban ő a nyertes Instagram profil felhasználója, valamint
személyes adatait is igazolnia kell az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítéséhez.
A nyeremények készpénzre nem válthatóak és át nem ruházhatóak.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék során bármikor ellenőrizze, hogy a beváltáshoz
használt Instagram profil a beváltásra jelentkező személyhez tartozik-e, illetve hogy a játékos a
jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel-e, így különösen, hogy a 18. életévét
betöltötte-e. Amennyiben a nyeremény átvételére jelentkező személy nem tudja a Szervező által
elvárt módon, hitelt érdemlően igazolni, hogy a nyertes képet tartalmazó Instagram profil az ő
Instagram profilja, a nyeremény átvételére nem jogosult. Amennyiben a nyertes nem tudja a
Szervező által elvárt módon, hitelt érdemlően igazolni, hogy a jelen játékszabályzatban foglalat
feltételeknek maradéktalanul megfelel, úgy a nyeremény átvételére nem jogosult.
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4. Moderálás, a feltöltött képek tartalma
A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban feltöltött minden képet, hozzászólást moderál,
és jogosult egyoldalúan, szabad mérlegelése alapján dönteni az adott kép (hozzászólás) jelen
játékszabályzat szerinti jóváhagyásáról vagy annak megtagadásáról. A Szervező, illetve a Lebonyolító
különösen megtagad(hat)ja minden olyan kép jóváhagyását, amely közerkölcsöt, mások vallási-,
felekezeti, etnikai hovatartozását, személyiségi jogait, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért
vagy sérthet, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jóhírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti vagy sértheti,
vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő vagy sértő lehet.
A Szervező, illetve a Lebonyolító az ilyen, már feltöltött és/vagy jóváhagyott képeket törölheti, az azt
feltöltő résztvevőt vagy a hozzászólást jegyző játékost a Játékból kizárhatja.
5. A nyeremények utáni adózás
A juttatással kapcsolatos közterheket a juttatás időpontjában hatályos Szja és Eho törvény alapján a
Szervező fizeti meg és vallja be.
6. Adatvédelem
A Szervező a Játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően,
kizárólag jelen Játékkal összefüggésben kezeli (adatkezelő). Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok a
Játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) értelmében a Szervező
kezeli és Lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes adatait. A játékosok személyes adatainak
kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Instagram-profil név. Az adatkezelés jogi alapja az
érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban
meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel. A
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes
adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az Lebonyolító alábbi címén: 1061 Budapest,
Anker köz 1-3. 3. em. 15., vagy a következő email címen: recepcio@offline.hu. Ezen kívül a játékosokat
megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a
Szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotvben foglalt feltételek szerint. A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén,
valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos
Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő, a Lebonyolító, mint
adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített
kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
7. Nyilatkozatok
A játékos a játékban történő részvétellel és a fotó feltöltésével a fotó tekintetében kizárólagos, területileg
valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, a játék indulását követő 1 éven át tartó
időszakban, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére
bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a
feltöltött fotót nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni,
másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan
előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal és az 1.
pontban megjelölt kampánnyal összefüggésben, az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni,
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azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül.
A felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a
játékost terheli.
A játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött
fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen játékszabályzatban
meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen játékszabályzatban meghatározott felhasználási
jogokat a Szervező részére biztosítani. Résztvevő a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal
arra, hogy amennyiben a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a fényképfelvételek felhasználására a
Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai
megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, résztvevő köteles a Szervezőt, a
Lebonyolítót illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen
igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett
összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.
A játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy
az általa a Játék keretében feltöltött fotókon esetlegesen szereplő személyek (a továbbiakban: Szereplők)
képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult, a
Szereplők a fotók feltöltéséhez előzetesen, jelen Játékszabályzat részletes áttanulmányozását követően
igazolhatóan hozzájárultak, annak tudatában, hogy képmásuk felhasználásért ellentételezésre (díjazásra)
igényt nem tarthatnak. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás-felhasználás kapcsán kártérítési vagy
bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a fényképfelvételek
felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben, a résztvevő köteles Szervezőt, a
Lebonyolítót illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen
igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget
a részükre haladéktalanul megtéríteni.
A résztvevő a Játékban történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező jelen játékhoz kapcsolódó
egyedi kommunikációs kampánya során a képet oly módon használja fel, hogy a kampány során a vele
együttműködő Origo Zrt. web-es felületein azt közzétegye a 2015.04.23-tól 2016.04.23-ig tartó
időszakban.
8. 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 jelen Játékszabályzat
módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a
www.telekom.hu/fradijatek weboldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően
tájékozódjanak.
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
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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.
A Játékot nem az Instagram szervezi, semmilyen módon nem szponzorálja vagy támogatja.
Budapest, 2015. április 18.
Magyar Telekom Nyrt.
Szervező
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