Játékszabályzat

a Magyar Posta Zrt. 2016. évi nyári „Ha a részletek is érdeklik …” elnevezésű Árus Hírlap
nyereményjátékhoz.
1. A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban
(a továbbiakban: Játék) minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, cselekvőképes természetes
személy (a továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki a játék időtartama alatt - 2016. július 01. és
augusztus 31. között – minimum 2400 Ft értékben vásárol hírlapot a Szervezőnél, a termék
értékesítésére kijelölt postahelyen az általa árusítás útján terjesztésben lévő bármely lapok közül.
1.1 Minimum 600 Ft értékű hírlap vásárlása esetén az ügyfél a vásárlást igazoló képeslapot kap. A
vásárlás során a hírlapárus a képeslapon feltünteti a vásárlás összegét, majd a képeslapot ellátja a
vásárlást

igazoló

bélyegzőlenyomattal

és

kézjegyével.

Minimum

600

Ft-onként

jár

1

bélyegzőlenyomat. A bélyegzőlenyomaton fel kell tüntetni a vásárlás összegét és a vásárolt lap(ok)
nevét.
Pl. Ha a vásárlás alkalmával 1320 Ft értékben vásárol lapot az ügyfél, úgy 2 bélyegzőlenyomatot
kell adni. Az első bélyegzőlenyomatra 600 Ft összeget, a második bélyegzőlenyomatra 720 Ft
összeget kell írni és a vásárolt lapok neveit, egymást követően felsorolva kell a két
bélyegzőlenyomaton feltüntetni.
1.2 Képeslaponként összesen 4 bélyegzőlenyomatot kell gyűjteni a játékban történő részvételhez.
1.3 Amennyiben a 4 bélyegzőlenyomattal ellátott és teljeskörűen, olvashatóan kitöltött képeslapot a
Játékos átadja a hírlapárusnak 2016.08.31-ig, nyereményjátékban vesz részt.
1.4 A képeslapon fel kell tüntetni a Játékos nevét, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő
címét, telefonszámát.
2. A nyereményjáték 2016. július 01-től – augusztus 31-ig tart.
3. A Játékban egy Játékos külön-külön képeslapon elhelyezett 4-4 bélyegzőlenyomattal többször is
pályázhat. Két, három stb. – darabonként 4 bélyegzőlenyomatot tartalmazó – képeslap beküldése
esetén a Játékos nyerési esélyei kétszeresére, háromszorosára stb. nőnek. Amennyiben egy
képeslapon hibásan 4-nél több bélyegzőlenyomat szerepel, úgy a képeslap ebben az esetben is egy
pályázatnak minősül, így a Játékos egyszeres eséllyel vesz részt a sorsolásban.
4. A nyereményjátékban résztvevő Játékosok között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
Főnyeremény: 3-szor 200 000 Ft értékű sport ajándékkártya
Egyéb díjak: 12 db 50 000 Ft értékű PostaPaletta ajándékutalvány
5. A sorsolás időpontja: 2016. szeptember 15. 09:00 óra. Szervező a sorsolást közjegyző jelenlétében
tartja meg.
6. A sorsolás helyszíne: Magyar Posta Zrt. Gervay 1. terem, 1138 Budapest, Dunavirág u 2-6.

7. A sorsoláson a Nyertesek mellett Tartaléknyertesek kerülnek kisorsolásra. A Tartaléknyertesek
valamely Nyertes kizárása esetén (amennyiben a Nyertes nem felel meg az 1. és/vagy a 13. pontban
írt feltételeknek) a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. Összesen 45 db
Tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
8. A Szervező a Nyertesek névsorát 2016. szeptember 22-ig a www.posta.hu honlapon megjelenteti, a
Nyertesek névsoráról felvilágosítást ad a 1/421-7296, 30/770-7296, helyi tarifával hívható
ügyfélszolgálati telefonszámon.
9. Szervező a Nyerteseket postai úton értesíti. A Nyertesek a nyereményt az előzetesen egyeztetett
postahelyen vehetik át.
10. A Nyerteseknek személyesen igazolniuk kell jogosultságukat a nyeremény átvételére. Erre a
kapcsolatfelvételkor egyeztetett postai szolgáltatóhelyen kerül sor, ahol a Nyertesnek személyi
igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy egyéb hivatalos irattal kell igazolnia a beküldött képeslapon
szereplő adatokkal való egyezést.
11. A Nyertes a nyereményre a nyerésről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolás
napját követő 90 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Nyertes a
nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Szervező a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint jár el.
12. A nyereményhez tartozó SZJA és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban
egyéb, a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. a
nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) a Nyertest terhelik.
13. A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a
fentiekben írt határidőkön belül megtörténjen. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt felelősség nem terheli.
14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy közzétegye a Nyertes nevét, illetve lakóhely településének nevét a
www.posta.hu honlapon.
15. A Játékban a Magyar Posta Zrt. Marketingkommunikációs Igazgatóság, Üzleti Kommunikációs Osztály
alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói nem vehetnek részt.
16. Adatkezelési tájékoztatás
A játékosok a személyes adataikat a játékban való részvétellel önkéntesen hozzák a Szervező
tudomására azzal, hogy a Magyar Posta Zrt. részére megküldik a nyereményjátékban való
részvételhez szükséges kitöltött képeslapot.

a. Milyen adatokat kezelünk?
Miért?

adat
név




a játékos személyének azonosításához
a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

lakcím




a játékos személyének azonosításához
nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyertes értesítéséhez

telefonszám

nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyeremény átvételével kapcsolatos
egyeztetéshez

születési idő




a játékban való részvételi feltétel, ezért a részvétel jogának ellenőrzéséhez
a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

születési hely



a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

anyja neve

a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

adóazonosító jel

a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

b. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?
A játékos önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a Magyar Posta Zrt. részére eljuttatja
a képeslapon az adatait, illetve a nyertes a nyeremény átvételekor megadja az adatait az adó
megfizetése érdekében. [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]
c. Milyen célból kezeli a Posta az adatokat?
Adatokat azért kezeljük, hogy a Magyar Posta Zrt. a nyereményjátékot le tudja bonyolítani, és a
játékosok között ki tudja sorsolni a nyereményeket, fel tudja venni a nyertesekkel a kapcsolatot és
részükre átadja a nyereményüket. A nyertesek adatait pedig továbbá azért is kezeli a Magyar Posta
Zrt., mivel a nyertes helyett vállalja a nyeremény után járó adókötelezettségek teljesítését.
d. Meddig kezeljük az Ön adatát?
A játékosok adatait a Magyar Posta Zrt. a sorsolásig kezeli, azt követően törli.
A nyertesek adatait kezeli csak tovább a nyeremény átvételéig.
Mivel az adófizetési kötelezettséget átvállalta a Magyar Posta Zrt., az a) pont szerint az adózással
összefüggésben kezelt adatokat a Magyar Posta Zrt. az adóbevallás évét követő 5 évig kezeli [adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §]. Természetesen az érintett bármikor visszavonhatja az
adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a nyereményjáték során és ebben az esetben a Magyar Posta
Zrt. az adatokat törli. Az a játékos, akinek adatait kérésére törölte a Magyar Posta Zrt. a sorsolás előtt, a
sorsolásban már nem tud részt venni, így nyertes sem lehet, a nyertes pedig, aki a nyeremény átvétele
előtt kérte adatai törlését, a nyereményt már nem tudja átvenni.
e. Hol vonhatja vissza hozzájárulását?
A játékos a hozzájáruló nyilatkozatát, azonosító adatai feltüntetésével, bármikor korlátozás nélkül és
ingyenesen visszavonhatja az Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén (3512 Miskolc) vagy a 1/421-7296 és
a 30/770-7296 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen.
f.

Kik ismerhetik meg az adatait?
Az adatokat a Magyar Posta Zrt. kommunikációs munkatársai közül a nyereményjátékok sorsolására és
lebonyolítására kijelölt munkavállalói (kampánymenedzserek és kommunikációs munkatársak), illetve
amennyiben a nyereményjáték átvételére postahelyen kerül sor, akkor a nyereményt átadó postahelyi
munkavállalók ismerhetik meg. A nyertesek nevét a nyertesek körének tájékoztatásához, a Magyar
Posta Zrt. a játékszabályzatban foglaltak szerint közzéteszi, ahhoz bárki hozzáférhet.
Mivel a Magyar Posta Zrt. a nyertes helyett vállalja a nyeremény után járó adókötelezettségek
teljesítését, ezért az adókötelezettség teljesítésével összefüggő adatokat az adóbevallással összefüggő
feladatokat ellátó munkavállalók is megismerhetik.

g. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
A „Ha a részletek is érdeklik …” elnevezésű nyereményjáték adatkezeléséhez adatfeldolgozót nem
veszünk igénybe.

h. Milyen jogok illetik meg?
A Magyar Posta Zrt. az adatai kezelésére vonatkozóan minden tényt – erre irányuló kérése esetén
írásban – közöl Önnel. Bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását.
i.

Hova fordulhat jogai védelmében?
Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával (levélben: Ügyfélszolgálati
Igazgatóság 3512 Miskolc, tel.: 1/421-7296 vagy 30/770-7296, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu), hogy
azt kezelni tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu), valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszékhez. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56228/2014

További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban.
17. Adatkezelési azonosító: NAIH-56228/2012.
18. A nyereményjátékkal kapcsolatos információkat és a nyereményjáték hivatalos Játékszabályzatát
Szervező a játék időtartama alatt a www.posta.hu internetes oldalon teszi közzé.

Budapest, 2016. június 27.

Magyar Posta Zrt.
Szervező

