A Magyar Telekom Nyrt. „Moziklub Piknik” elnevezésű nyereményjátékának szabályzata
1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928; 1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „Moziklub Piknik” néven
meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).
2. A Nyereményjáték lebonyolítója – Szervező megbízásából – Progressive BEX Kft. (Cg. 01 09 877715, székhely: 1066
Budapest, Nyugati tér 1., Skála Metró Irodaház, 6. emelet, a továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a személyes adatok
vonatkozásában adatfeldolgozóként is eljár.
3. A Nyereményjáték 2019. július 10., 9:00 és 2019. szeptember 8., 18:00 közötti időszakban („Nyereményjáték
időtartama”) kerül megrendezésre. A Nyereményjáték során a Nyereményjátékban részt vevő játékos („Játékos”)
regisztrál a Moziklub Piknik játékba a következő url alatt található microsite oldalon: www.moziklubpiknik.hu, amelyen
a regisztráció szabályos és valós adatokkal való kitöltése után kitölti az url alatt található kérdőívet, majd a kérdőív alatti
„Küldés”

gombbal

érvényesíti

azt.

A sorsolás 2019.09.10-én kerül lebonyolításra. A nyertesen kívül a Lebonyolító 2 (két) pótnyertest is sorsol egymást
követően. A nyertest a megadott e-mail címén 2 (két) napon belül értesíti postázási cím egyeztetése céljából.
Amennyiben a nyertes egy héten belül nem jelentkezik, úgy a pótnyerteseket keresi fel. Ebben az esetben az 1. nyertes
nem jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyertes és a pótnyertesek sem jelentkeznek, akkor a nyeremény
nem

kerül

kiosztásra.

A nyereményt a Lebonyolító a GLS futárszolgálat segítségével juttatja el a nyerteshez.
4. A Játékos a regisztrációjával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
5. A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak alapján a Szervező kezelje.
A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg
adja meg. A Szabályzat a Nyereményjáték oldalán érhető el: www.moziklubpiknik.hu.
6. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a
tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
7. Minden Játékos kizárólag egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban; az ezen felül leadott regisztrációk nem
vehetők figyelembe.
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8. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a
megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi
szándékát visszavonja.
9. A Nyereményjáték nyereményét a Szervező ajánlotta fel, amely az alábbi:
1 db Samsung UE43RU7102 4K UHD Smart LED TV készülék
Valamennyi játékos, aki a jelen Szabályzat 3. pontjában részletezett módon kitölti a kérdőívet, részt vesz egy sorsoláson,
melyen a nyeremény 1 db Samsung UE43RU7102 4K UHD Smart LED TV készülék („Nyeremény”).
10. A Nyereményjátékban részt vehet a 3. pontban foglaltak szerint minden cselekvőképes természetes személy, aki 18.
életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá valós adataival regisztrált a
Nyereményjátékra. A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói
(ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli
hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a
Nyereményjátékban.
11. A Szervező a Nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékosok
között sorsolja ki. A Szervező egyidejűleg 1 nyertes Játékost és 2 tartalék nyertes Játékost sorsol ki. A Nyeremény
készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
12. A Szervező a nyertes Játékossal a Nyereményéről történő értesítést a Játékos által megadott e-mail címen üzenet
formájában közli, amelyben a nyertes Játékost felhívja arra, hogy a Szervezőnek e-mail üzenetben küldött válaszában
keresse fel a Szervezőt a Nyeremény átvételi módjának és idejének tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes
Játékos a Nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi felhívás elküldésétől számított 3 (három) naptári napon
belül köteles a Szervezőnek e-mail üzenetben visszaigazolniuk a Nyeremény átvételére vonatkozó szándékukat és
közölni a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat.
13. A nyertes Játékosok a nyereményükről a sorsolást követő 72 (hetvenkét) órában tudnak lemondani a(z) a nyertesértesítő
e-mailre küldött visszajelzéssel. A tartalék nyertes Játékosok akkor léphetnek a nyertes Játékosok helyébe, ha
valamelyik nyertes kizárásra kerül vagy a leírtak szerint Nyereményéről lemond.
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14. A nyeremények utáni adózás
A Nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékosnak. A Szervező, mint kifizető által 1 db Samsung UE43RU7102
4K UHD Smart LED TV készülék biztosítása a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja.
törvény”) alapján kifizetői adóköteles juttatásnak minősül, így a Nyeremény után a Szervező vallja be és fizeti meg a
közterheket. A Nyertesnek adóbevallási és adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
15. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok hibájából vagy a
nyertes Játékos nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden
felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben,
továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi
épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért,
ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó
internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
16. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint
jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és
módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama
alatt.
17. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.
18. Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a
Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a
Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott
körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
19. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Nyereményjátékban feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb
Játékos által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai
szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és
leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése
szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő Játékost vagy a
hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a
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Nyereményjátékból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség
kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Játékost terheli.

2019. július 10.
Magyar Telekom Nyrt.
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