Nyereményhullám 2017 játék
Hivatalos játékszabályzat
A Nyereményhullám 2017 játék szervezője és lebonyolítója a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013
Budapest, Krisztina krt. 55.; a továbbiakban: Magyar Telekom Nyrt., illetve Szervező).
A játékban a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési partnerei és reklámügynökségei, ezek alkalmazottai
illetve mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem
vehetnek részt.
Azon 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik 2017. május 17. és 2017. július 31. között
 valamely Telekom vagy partner üzletbe személyesen ellátogatnak, felhívják a Telekom telefonos
ügyfélszolgálatát vagy felkeresi Őket a Telekom személyes értékesítője a Telekom
értékesítőjétől/partnerétől/ügyintézőjétől
kapott
regisztrációs
kóddal
a
www.nyeremenyhullam.hu/kod oldalon
vagy
 regisztrációs kód hiányában a www.nyeremenyhullam.hu weboldalon regisztrálnak,
részt vesznek a Nyereményhullám 2017 elnevezésű játékban.
A www.nyeremenyhullam.hu weboldalon történő regisztráció, valamint (a regisztrációs kód megadását
megelőzően) személyesen vagy telefonon történő adategyeztetés során a Játékos nevét, címét, életkorát,
telefonszámát, telekommunikációs szolgáltatásaira vonatkozó adatait és értesítési e-mail címét kérjük el.
Azon Játékosok, akik nem érvényes adatot adnak meg vagy hiányosan adják meg adataikat
automatikusan kizárásra kerülnek a Játékból és a sorsoláson sem vesznek részt. Egy Játékos csak
egyszer regisztrálhat/egyszer adhatja meg regisztrációs kódját és egy regisztrációval/egy regisztrációs
kóddal vehet részt a sorsolásban.
Regisztráció időtartama: 2017. május 17. 00:00:01– 2017. július 31. 23:59:59
Nyeremény:
o
o
o
o
o

100 db HAMA univerzális USB töltő
100 db Samsung Galaxy A3 (2017) mobil készülék
50 db Converse fekete/fehér/rövidszárú/magasszárú választható méretű cipő)
15 db válaszható méretű és fazonú LEVIS farmer nadrág
50 db 2 fős Aquaworld belépő
Belépő az Aquaworld Élményfürdő alap szolgáltatásainak igénybevételével 2 fő felnőtt részére, egyszeri alkalommal,
hétfőtől vasárnapig, egész napos tartózkodásra. A Szaunavilág használatát az utalvány nem tartalmazza. Az
ajándékutalvány felhasználható a kiállítás napjától számított egy évig. az utalvány a fenti határidő után nem váltható
be, a határidő nem hosszabbítható és nem módosítható.

A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatóak be és más személyre nem
ruházhatóak át.
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Főnyeremény
Egy 700.000 Ft értékű Ibizai utazás 2 főre, amely alábbi szolgáltatásokat tartalmazza 8 nap/ 7 éjszaka
időtartamra











repülőjegy közvetlen Wizzair járattal oda- vissza, legkésőbb 2017. szeptember 09-i indulással
a repülőjegyhez tartozó poggyász fejenként: 1 db 23 kg-os feladott bőrönd, továbbá 1 db
kisméretű kézipoggyász
7 éjszaka szállás standard kétágyas szobában 3 csillagos, tengerparti szállodában pl. Hotel
Bergantin vagy hasonló kategória a kapacitás függvényében
http://www.azulinehotels.com/en/hotels-in-ibiza/hotel-bergantin-san-antonio-families
félpanziós ellátás a szállodában (reggeli és vacsora)
helyi idegenforgalmi adó
repülőtéri transzferek (oda - vissza)
party belépő 1 alkalommal 2 fő részére
ÁFA
Baleset, - betegség,- poggyász biztosítás
Tensi szervezési díja

Amennyiben a nyertes nem kíván a fenti Ibizai utazáson részt venni, helyette a nyereményút beváltásaként
700.000 Ft, azaz Hétszázezer forint értékű utalványban részesülhet. Az utalvány felhasználható bármilyen
más Tensi saját szervezésű utazáson 2017.08.04- 2018.08.04 között, beleértve a Szolgáltató honlapján
(www.tensi.hu) aktuálisan meghirdetett saját szervezésű csoportos utakat, egyéni utazási
ajánlatokat, hajóutakat, belföldi utazásokat, síutakat stb.
Amennyiben a Nyertes nem komplett utazási csomagot, hanem egyetlen szolgáltatást, pl. csak
repülőjegy, csak biztosítás, csak vízum, csak autóbérlés, vagy a saját maga által kiválasztott szolgáltató
szolgáltatását (beleértve a fapadosokat, a Tensi szerződéses partnerei között nem szereplő
szolgáltatókat) kívánja igénybe venni, úgy Szolgáltató jogosult a publikált áron túl szervezési díj
felszámolására, mely mértéke 10%és a rendelkezésre álló kereten belül az utalvánnyal fedezhető. Az
utalvány nem váltható be a Szolgáltatóval viszonteladó kapcsolatban lévő más utazásszervezők (pl.
Neckermann, Fehérvártravel stb.) mint termékgazdák által kínált utazásokra, még abban az esetben sem,
ha az adott utazás szerepelt a Szolgáltató értékesítési kínálatában,
Az utazási utalvány kiállítására a sorsolás napján kerül sor. Az utazási utalványt a Tensi Kft. (Székhely:
1023 Budapest, Komjádi B. u. 1., adószám: HU13069560-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-717213) állítja ki
és az érvényességi időn belül, azaz a kiállítástól számított 1 éven belül váltható be a Tensi Kft. által
forgalmazott valamennyi termékre és szolgáltatásra. Az utazási utalvány érvényességi ideje nem
hosszabbítható meg. Az utazási utalvány harmadik személy részére nem átruházható. Az utalvány a
névértékének összegéig a nyertes kérése szerint több részletben (akár egymástól független utazásokra)
is felhasználható. Az utalvány készpénzre nem váltható, az utalvány névértékéből az érvényességi időn
belül fel nem használt összeg nem jár vissza, az a továbbiakban már nem felhasználható.
Az utazási utalvány beváltásával kapcsolatos további információkért forduljon a Tensi Kft-hez.
A nyertesek kisorsolása
o Időpont: 2017. augusztus 2. 10 óra
o Helyszíne: Magyar Telekom, 1117 Kaposvár u. 5-7.
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A nyereményjáték lebonyolításának folyamata:
• A www.nyeremenyhullam.hu vagy www.nyeremenyhullam.hu/kod oldalon érvényesen
regisztráló/regisztrációs kódot megadó Játékosok közül a számítógépes nyilvántartás segítségével a
megadott adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerülnek
kisorsolásra. A sorsoláson 316 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A nyerteseket (és szükség
esetén a tartaléknyerteseket) a Szervező a sorsolást követően értesíti a regisztráció során megadott email címen és telefonszámon a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertesek kötelesek 10 napon
belül visszajelzést küldeni a Telekom számára. Egy Játékos egy nyereményt nyerhet.
• A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében léphetnek a nyertesek helyébe. Amennyiben az eredeti
nyertesek kizárásra kerül, vagy nem veszik át a nyereményeket, a tartaléknyerteseket a sorsolás
sorrendjében a regisztráció során megadott e-mail címeken levélben értesítjük a nyereményről és az
átvétel részleteiről a nyertesek kiesését követő 1 munkanapon belül.
• A nyereményt a nyertes személyazonosságának igazolásával veheti át.
• A játékszabályzat elfogadásával a játékosok hozzájárulnak, hogy róluk fotó- és/vagy videó készüljön,
melyet a Magyar Telekom Nyrt. felhasználhat weboldalán, valamint Facebook/Instagram oldalán. A
nyertesek hozzájárulnak a játékszabályzat elfogadásával, hogy róluk külön fotó és/vagy videó
készüljön a nyeremény átvételekor. Ezeket a fotókat/videót a Magyar Telekom Nyrt. felhasználhatja
weboldalán, valamint Facebook/ Instagram oldalán.
A regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás,
telefonszám-elírás stb.) a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal.
A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát
a játékot módosítsa, illetve utóbbit megszüntesse.
A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a játék tisztességes
lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége érdekében
harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti.
Azon ügyfelek, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
nyertesség esetén nevüket és lakóhelyüket (kizárólag a helység megjelölésével) a Magyar Telekom Nyrt.
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatban mobil és otthoni portálján,
valamint a www.nyeremenyhullam.hu oldalon nyilvánosságra hozza.
A nyeremény adózása
A nyeremény után a nyertest szja fizetési kötelezettség nem terheli. A nyeremény utáni közterheket (szja
és eho) a juttatás időpontjában hatályos Szja és Eho törvény alapján a játékot Szervezőnek kell bevallania
és megfizetnie.
Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából a személyes
adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően
kezelje.
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A fődíj nyertese hozzájárul, hogy utazási utalvány kiállításához szükséges adatait a Magyar Telekom Nyrt.
TENSI Kft. (Székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 1. Levelezési cím: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 1.
Adószám: HU13069560-2-41) részére továbbítsa.
Direkt Marketing célú hozzájárulás
Regisztrációjával a Regisztráló/Játékos előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a regisztráció során megadott, vagy korábban jogszerűen a Magyar
Telekom Nyrt. birtokába jutott személyes adatait (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni
helyzetre vonatkozó adatok; elérhetőségek), valamint a Magyar Telekom Nyrt. által kezelt valamennyi
forgalmi jellegű adatát (helymeghatározási adat is) közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény
kutatás céljából – akár automata hívórendszeren,vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztül, kezelje, azaz saját illetve a vele szerződésben álló harmadik felek – személyre szabott - üzleti ajánlatával
a Regisztrálót a megkeresse. A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél valamennyi előfizetése
keretében a szolgáltató által kezelt, a jelen nyilatkozat által lefedett személyes adatra (ügyfél szintű
hozzájárulás). A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél tv nézési szokásaira, valamint bármely
közösségi oldalon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó adataira, továbbá az ügyfélnek a Magyar
Telekom Nyrt-nél lévő internetszolgáltatásához tartozó IP címről, valamint az előfizetésében lévő SIM
kártyáról indított internetes böngészési (forgalmi) adataira, valamint mindegy egyéb adatforgalom
tárolására és ezen adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználására is függetlenül az igénybevett
hálózattól és szolgáltatótól (wifi). Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra is.
A Regisztráló/Játékos Direkt Marketing célú hozzájárulását visszavonhatja az alábbi címeken: Magyar
Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner üzletekben
és a telefonos ügyfélszolgálaton (1430,1414)
A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken
vonhatja vissza.
Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: „Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezelő:
Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 5 5.). DM célú adatkezelés nyilvántartási
száma: NAIH-50139/2012.
Adatkezelés időtartama:
A Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás játékos általi lemondásáig használhatja fel a fent említett
célokra. Az adatok ilyen célú kezelését a játékos – a Szolgáltatás lemondásával – megszüntetheti. A
lemondó
nyilatkozat
megtételét
követően
a
játékos
adatait
közvetlen
üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szolgáltató fel nem használja.
A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken
vonhatja vissza. A szolgáltató a DM célú adatokat a Játékos általi lemondásig használhatja fel. A
nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat, a nyereményjáték végével megsemmisíti.
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Személyes adatok megismerhetősége:
Magyar Telekom Nyrt. a játékos személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik
személyeknek nem továbbítja. játékos jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
Adatbiztonság:
Magyar Telekom Nyrt. 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.
A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. 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 vagy a
Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1430,1414). 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 microsite üzemeltetője az Innoweb Kft. (székhely: 9700, Szombathely, Géfin Gyula utca 22. Adószám:
12706246-2-18 Cégjegyzékszám:18-09-104807), aki az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló tv. értelmében a Magyar Telekom adatfeldolgozójaként jár el.
A tárhely szolgáltatója E. N. S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép.
2. em. Telefon: +36-20-222-0011Fax: +36 1 999-1750, adószám:14032868-2-42 Cg.:01-10-046975, aki a
Innoweb Kft. adatfeldolgozójaként jár el.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges
adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését
követően megsemmisíti.
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