A MAGYAR POSTA ZRT.
„SZERENCSELAP” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1.

A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: szervező) „SZERENCSELAP” elnevezésű
nyereményjátékban (továbbiakban: játék) minden devizabelföldi, 18. életévét
betöltött, cselekvőképes természetes személy részt vehet (továbbiakban:
Játékos), ha nem esik a 11. pontban meghatározott személyi körbe, és a játék
időtartama alatt

a. a Magyar Posta kijelölt postahelyein kapható SZERENCSELAPot vásárol meg
2015. november 16 - 2016. március 11-ig, és/vagy
b. a Magyar Posta kijelölt postahelyein kapható SZERENCSELAPot ad fel 2015.
november 16 - 2016. március 11-ig, úgy, hogy a SZERENCSELAP jobb oldalán
található postai szelvényt a feladáskor a postai dolgozónak átadja, a feladói
szelvényt megőrzi (a feladói szelvény megőrzése és átadása a nyeremény
átvételének feltétele), és/vagy
c. a nyeremények átvételére nyitva álló határidőn belül SZERENCSELAPot kézbesít
részére a Magyar Posta (ilyen esetben a kézbesített SZERENCSELAP
megőrzése és a SZERENCSELAP-on található kód bemutatása a nyeremény
átvételének a feltétele).
A nyereményjátékban a megvásárolt, illetve kizárólag a postahelyeken feladott
Szerencselapokkal lehet részt venni. A levélgyűjtő szekrénybe bedobott Szerencselapok
szintén kézbesítésre kerülnek, de csak a vásárláshoz kötött nyereményjátékban vesznek
részt, a feladói/címzetti fődíj sorsoláson nem indulhatnak.
2. A játék keretében a SZERENCSELAPok 2015. november 16 - 2016. március 11-ig
vásárolhatók meg, ill. adhatók fel.
3. A játékban a megvásárolt és/vagy feladott SZERENCSELAPpal a vásárló, feladó és a
címzett egymástól függetlenül nyer, ha megfelel 1. pont és a 7. pont feltételeinek
valamint a postai szelvény a sorsolás során kihúzásra kerül. Egy játékos annyiszor
kerülhet a játékba, ahány SZERENCSELAPot megvásárolt, feladott, vagy megkapott.

A nyereményjátékban résztvevő Játékosok, akik a Szerencselapot postai
szolgáltatóhelyen bérmentesítve feladták és/vagy akik címzettként átvették (feladó és
címzett) között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Feladói fődíj: 1 db Suzuki S-Cross 1,6 (GL) Comfort autó
Címzetti fődíj: 1 db multimédia ajándékcsomag: Samsung HT-J5550W/EN 5.1
házimozi rendszer, Samsung Galaxy Tab S 10.5 Wifi 16 GB tablet, Samsung SMG920 Galaxy S6 64 GB kártyafüggetlen okostelefon
Szerencselapot megvásárlók között (ebben az esetben nem szükséges a Szerencselap
bérmentesítve történő feladása)
4 db Zanussi ZDS 105 mosogatógép
4 db Sony DSC-H300 digitális fényképezőgép
4 db Samsung T230 Galaxy tablet 4 7.0 8GB

10 db Krups KP100BCE Nescafé Dolce Gusto Piccolo kávéfőző
4. A nyertes SZERENCSELAPon található kódokat a szervező a sorsolást követő 7
munkanapon belül a www.posta.hu oldalon, valamint a Szerencselapot értékesítő
postákon kihelyezett plakátokon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertesek
Szerencselapjának kódja jelenik meg. Az adatok tájékoztató jellegűek.
5. A nyereményjátékban a szervező az alábbiak szerint sorsolja ki a nyereményeket:

A nyilvános sorsolást közjegyző jelenlétében tartja meg.
A sorsolások időpontja:
a.

Feladói és címzetti fődíj sorsolása: 2016. március 24. 08:30

b.

Szerencselapot megvásárlók között: 2016. március 24. 08:45

A sorsolás helyszíne: Magyar Posta Zrt. Oktatási Központ (1138 Budapest,
Dunavirág u. 2-6.
6. A Nyerteseket a szervező a www.posta.hu oldalon, valamint a Szerencselapot
értékesítő postákon kihelyezett plakátokon tájékoztatja. A Nyertes a honlapon megadott
telefonszámon, vagy bármely, a játékban résztvevő postahelyen jelentkezhet.

A Nyertesnek – a Szerencselapot vásárlónak, a feladónak és a címzettnek – a nyertes
kódok közzétételétől számított 45 nap áll rendelkezésére, hogy bejelentse igényét a
nyereményre.
A nyeremények átvételét a szervező a sorsolástól számított 90 napon belül biztosítja.
7. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a 6.
pontban megadott határidőben megtörténhessen. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő
átadása meghiúsul, e körülmény a szervezőnek nem róható fel.

A nyerteseknek személyesen igazolniuk kell jogosultságukat a nyeremény átvételére.
Erre a kapcsolatfelvételkor egyeztetett postai szolgáltatóhelyen kerül sor, ahol a Nyertes
Vásárló/Feladó a SZERENCSELAP vásárlásakor/feladásakor nála maradt feladói
szelvény felmutatásával igazolja jogosultságát. A feladói szelvényen a feladó a címzett
nevét és címét nem köteles feltüntetni, ezeket az adatokat a Magyar Posta Zrt. nem
kezeli.
A Nyertes Címzett a hozzá érkezett SZERENCSELAP felmutatásával és az azon
található kód igazolásával jogosult a nyereményre.
A nyeremény átvételének feltétele a Szervező adó megfizetési kötelezettségének
teljesítéséhez szükséges adatok (adóazonosító jel, anyja neve, születési hely és idő,
születéskori név) megadása a postán rendszeresített nyilatkozatban.
8. A szervező kizárja a játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzat 1.
pontjában írt feltételeknek, vagy nem igazolja jogosultságát a nyereményre a 7. pontban
foglaltaknak megfelelően. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt
felelősség nem terheli.

9. A nyeremény készpénzre át nem váltható.
10. A nyereményhez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a szervező viseli,
azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő
utazás költségei) a játékost terhelik.
11. A játékból ki vannak zárva a Magyar Posta Zrt. Marketingkommunikációs
Igazgatóság, Üzleti Kommunikációs Osztály munkatársai, és ezen személyeknek Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
12. A nyereményjátékkal kapcsolatos információkat és a nyereményjáték hivatalos
játékszabályzatát szervező a játék időtartama alatt a www.posta.hu internetes oldalon
teszi közzé.

A SZERENCSELAPOT értékesítő postahelyek nevét és címét a melléklet tartalmazza.
13. A Nyertesek a 7. pontban megjelölt személyes adataikat önkéntesen hozzák a
szervező tudomására és hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező személyes adataikat a
„SZERENCSELAP” elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása, és
az ezzel összefüggő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából az 2011.évi
CXII. törvény (Infotv.) és a jelen játékszabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
A nyertes személyek tudomásul veszik, hogy amennyiben a nyereményt átveszik, akkor
a személyes adataikat a Szervező a nyeremény átvételéhez, valamint az ezzel
összefüggő számviteli- (8 év) és adójogszabályokban (5 év) meghatározott
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Amennyiben ezen határidőkön
belül az érintett személy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, a szervező
az adatokat a visszavonást követően – a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok
kivételével – haladéktalanul törli.
A Nyertesek a szervező Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén (3512 Miskolc) vagy a 0646-320-136 faxszámon vagy a 06-40-46-46-46 telefonszámon vagy az
ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen bármikor tájékoztatást kérhetnek az
adatkezelésről, kérhetik az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, bejelenthetik az
adatkezeléshez adott hozzájárulásuk visszavonását. A Nyertesek tudomásul veszik,
hogy amennyiben a fentiek szerint a nyeremények átadásáig adataik törlését, zárolását
kezdeményezik, vagy az adatkezelési hozzájárulásukat visszavonják, adataik hiányában
a szervező a nyereményjáték lebonyolításával és a nyeremény átadásával összefüggő
kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, ezért elveszítik a a nyeremény átvételének jogát.
Az adatokat a szervező az adatkezelés megvalósításában, vagyis a nyereményjáték
lebonyolításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg. A Szervező adatfeldolgozót a
nyereményjáték lebonyolításához nem vesz igénybe.
A Nyertes a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, jogainak megsértése
esetén az igényét, bíróság előtt érvényesítheti.

A játékban történő részvétel feltétele a játékszabályzat elfogadása. Játékosok a
játékszabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik.
Adatkezelési azonosító: NAIH-56228/2012.
Budapest, 2015.11.16

