Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a
„Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékot a Telenor Magyarország Zrt. (a
továbbiakban: „Szervező”; székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszáma:13-10-040409,
adószáma: 11107792-2-44) szervezi.
A nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos.
1. A Játékban való részvétel és a nyereményre való jogosultság feltétele.

A Játékban csak a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek vehetnek részt (a továbbiakban:
„Játékos). A Játékban való részvételre az a Játékos jogosult, aki a Játék ideje alatt a Játékban való
részvétel feltételeinek folyamatosan eleget tesz. Játékos az lehet, aki a Telenor oldalán
www.telenor.hu/mobiltelefon/arlista keresztül 2016. október 07. 00.00 és 23.59-között feliratkozik a
Telenor hírlevelére. A játékban való részvétel további feltétele a jelen Játékszabályzat és Adatkezelési
tájékoztató kifejezett elfogadása. A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében
részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott közeli
hozzátartozói. A Játékból ki van zárva minden olyan személy, akinek lejárt tartozása áll fe nt a Telenor
Magyarország Zrt.- vel szemben, vagy aki szerepel az elektronikus hírközlési szolgáltatók által az
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 158. §-a szerint létrehozott közös
adatállományban.
2. A Játék időtartama
A játék teljes időtartama: 2016. október 7. Sorsolás: 2016. október 12. 16:00 random sorszám
generátor segítségével.
3. Nyeremény, a Nyertes megválasztása
A játék lezárása: 2016. október 7. 23:59 óra
A Nyertes Játékos nyereménye1 db Samsung Galaxy S7 Edge mobiltelefon Gear VR szemüveggel.
A Szervező azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki részt vett a Játékban, és a sorsoláskor is megfelelt a
versenykiírás feltételeinek.
Nyertes nevének kihirdetése: A Nyertes a 2. pontban meghatározott időpontban kerül kisorsolásra és
közzétételre ugyanazon a napon a www.telenor.hu/mobiltelefon/arlista oldalon.
4. A Nyertes Játékos értesítése
A Szervező a Nyertessel a kapcsolatot azon az email címen veszi fel, amellyel regisztrált a hírlevélre.
5. A Nyeremény átvétele
A Nyertes részére a nyereményt postai úton küldjük és csak a nyertes veheti át.

A Nyeremény át nem ruházható, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.
A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a
Játékban az általa használt regisztrációval, illetve email cím segítségével, a Szervezőt erre
vonatkozóan nem terheli felelősség. A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának
meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését k övetően
a Nyeremény átadása céljából létrehozott fiókját időközben megszűntette vagy a megadott
elérhetőségeken bármely okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által
tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
6. Egyéb tudnivalók
A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel
során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az
életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos
gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért
való felelősséget. A Játékos csak akkor vehet részt a Játékban, ha a regisztráció során automatikusan
elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja
magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa.
7. Személyes adatok kezelése és védelme
a) A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait (név, e -mail
cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szervező kezelje és kereskedelmi
ajánlatokkal keresse meg a megadott email címen.

b) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében a Játékos a Játékra történő
jelentkezéssel az Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelző mező bejelölésével hozzájárul ahhoz, hogy
a Szervező a jövőben az itt megadott telefonszámára vagy e-mail címére elektronikus hirdetést,
reklámanyagokat küldjön termékeiről, szolgáltatásairól és akciós ajánlatairól.

c) Az adatkezelés célja, hogy a Szervező az általa forgalmazott termékekkel, végzett szolgáltatásokkal
kapcsolatban tájékoztatót juttasson el a fogyasztók számára, azokkal kapcsolatos kutatást végezzen
és/vagy kérdéseket intézzen. A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos feltétel nélkül hozzájárul
ahhoz, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatait a Szervező a fenti célból és módon
kezelje.

d) A Játékos külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá,
úgy nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező a Telenor Magyarország Zrt.
Facebook-oldalán, valamint a www.telenor.hu weboldalon is közzéteheti. A Szervező nem vállal
felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

8. Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelő: Telenor Magyarország Zrt.
2. A kezelt adatok köre
2.1. A Játékban való részvétel feltételeként a Játékosnak az alábbi adatokat kell megadnia: név, email
cím.
3. Az adatkezelés módja
3.1. A Játékban való részvétel önkéntes.
3.2. A Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait
az Adatkezelő a játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint saját
marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljára felhasználja. A személyes
adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztató az Adatkezelő Jogi Közlemény és Szolgáltatási
Feltételekben található, mely a www.telenor.hu címen érhető el.
3.3. Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik.
3.4.. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező
adattovábbításokra.
4. Az adatkezelés időtartama
4.1. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyerésre tekintettel a név-, és lakcímadatait tartalmazó
sorsolási jegyzőkönyvet az Adatkezelő székhelyén 5 évig megőrzi, melyet követően az adatok törlésre
kerülnek. A Játékos egyéb adatait az 7. pont szerinti célra történő felhasználás érdekében tárolt
adatok (név, e-mail cím és telefonszám) kivételével, a Játék időtartamát követő 30 napon belül törli
az Adatkezelő.
5. A személyes adatok törlése, jogorvoslat
5.1. Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen
személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az adatvédelem@telenor.hu
email címen.
5.1.1. Az Adatkezelő a törlési/módosítási igény beérkezésétől számított 30 munkanapon belül
törli/módosítja az adatokat.
5.1.2. Amennyiben a Játékos kérelme az Adatkezelő által elutasításra kerül, úgy az elutasítással
szemben az érintett az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabads ág
Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ügyfélszolgálat@naih.hu bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-52098/2012.
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