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Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek
A Magyar Telekom Nyrt. sportszponzorációs aktivitásainak promóciója.
1. Általános rendelkezések
A mostszurkolunkveszprem.hu Játék szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye:
1013 Budapest, Krisztina krt. 55. a továbbiakban: „Szervező”). A Játék
lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Progressive BEX Kft. (1066 Budapest, Nyugati
tér 1., Skála Metro, 6. emelet, a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.
2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek
A Szervező 2018. szeptember 14-én promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) hirdet,
amelynek lényege, hogy a Játékban regisztráló résztvevők (a továbbiakban: Játékos) a
micrositeon (www.mostszurkolunkveszprem.hu) játszhatnak a jelen
Játékszabályzatban meghatározott nyereményekért.
A Játék során a Játékosok mérkőzésenként egy kérdésre válaszolhatnak a 2018.09.1412.02. közötti időszakban megrendezésre kerülő Telekom Veszprém Kézilabda
csapatának BL mérkőzéseinek kezdetét megelőző 24 órában, a mérkőzésekre
vonatkozóan. A Lebonyolító mérkőzésenként ajándékokat sorsol ki a választ beküldő
Játékosok között 3 db tárgynyeremény/mérkőzés formájában. A sorsolásban minden
játékos részt vesz, aki válaszolt a kérdésre, a Játékos által adott válasz helyességétől
függetlenül.
A nyerteseket minden mérkőzést követően másnap 18:00-kor tesszük közzé a
Veszprém E-Szurkoló Facebook oldalon
(https://www.facebook.com/veszpremeszurkolo/ ).

2.1. Kérdés
A Játék során feltett kérdések a Telekom Veszprém kézilabda csapatának 2018.09.1412.02. között megrendezésre kerülő hazai pályán játszott BL mérkőzéseihez
kapcsolódnak. A Játékosoknak a csapat meccseinek kezdetét megelőző 24 órában van
lehetőségük választ adni a feltett kérdésre annak érdekében, hogy bekerüljenek a
Játékba.
A promóció időtartama: 2018.09.14 - 2018.12.02.
A Játékban való részvétel feltétele a mostszurkolunkveszprem.hu oldalon elvégzett
sikeres regisztráció, és jelen szabályzat elfogadása.
A regisztráció során az alábbi adatokat kell a felhasználóknak megadniuk:
• Név
• E-mail cím
• Jelszó
A regisztráció a Játékos döntése alapján a meglévő Facebook fiókjának segítségével is
lehetséges külön jelszó megadása nélkül.
2.2. A meccshez kapcsolódó kérdés megválaszolása esetén a Szervező által biztosított
tárgynyeremények
Nyeremények a Telekom Veszprém kézilabda csapatához kapcsolódó kérdések esetén
meccsenként:
• 1 db, több játékos által dedikált kézilabda (jelenlegi játékosok közül legalább 2
fő által dedikált)
• 1 db, több játékos által dedikált szurkolói mez választható méretben és
választható mezszámmal (jelenlegi játékosok közül legalább 2 fő által dedikált,
nem választható méretben)
• 1 db, több játékos által dedikált szurkolói sál (jelenlegi játékosok közül legalább
2 fő által dedikált)
2.3. Főnyeremény
A Játék lezárultával az összes válaszadó között, aki legalább egy kérdésre válaszolt
kisorsolásra kerül egy, az alábbiakban részletezett főnyeremény.
Sorsolás időpontja: 2018. december 2.
Főnyeremény a Telekom Veszprém kézilabda csapatához kapcsolódó játékban:
• 2 db VIP jegy a Telekom Veszprém 2018/2019-es tavaszi szezon első veszprémi
arénában játszott BL mérkőzésére megrendezésre kerülő mérkőzésére

2.4. Részvételi feltételek
A Játékban való részvétel feltétele a jelen Játékszabályzatban foglaltak maradéktalan
teljesítése. A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a regisztrációval, a
Játékszabályzat elfogadásával, továbbá a kérdésekre történő válaszadással
egyidejűleg elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket feltétel
nélkül és maradéktalanul elfogadja.
A Játékos a regisztráció során kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. A Játék
során regisztrált e-mail címek és személyes adatok jogosulatlan használatából vagy az
azokkal történő visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve a
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn kívülálló tényező, mely különösen, de nem kizárólagosan kapcsolati hiba,
valamint a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása hiányosságából ered. A Szervező és Lebonyolító az e
bekezdésben írtak megsértéséből – így különösen a regisztrációk továbbításának vagy
rögzítésének a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű
felelősséget kizár.
A Játékos a Játékban való részvétellel a Szervező részére időben és területileg
korlátlan, valamint harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot biztosít
külön díjazás nélkül arra, hogy a Szervező a mérkőzés helyszínén felvételeket
rögzíthessen a Játékosról és azokat promóciós céllal felhasználja és publikálja saját
csatornáin (hivatalos Facebook oldalán, hivatalos Instagram oldalán, hivatalos
Youtube csatornáján és az erre a célra létrehozott Veszprém E-Szurkoló Facebook
oldalakon).
3. Kizárások
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Lebonyolító vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2.

pontjában meghatározott hozzátartozói, továbbá a Szervező megbízásából a Játék
előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. §
(1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék
időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.
A Szervező és a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy
panasszal kapcsolatban a mostszurkolunkveszprem.hu weboldalon feltüntetett
elérhetőségen nyújt felvilágosítást. A Játékban való részvétel önkéntes, díjfizetéshez
nem kötött, a Játékosnak a Játékban való részvételtől a Játék teljes időtartama alatt
lehetősége van visszalépni. A részvétel a jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi
szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
4. Érvénytelen pályázat
A Játékban érvénytelennek minősül minden olyan pályázat, mely a jelen
Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2.
pontban meghatározott részvételi feltételeknek nem felel meg.
5. A játék időtartama
A Játék időtartama: 2018.09.14. 18:00 - 2018.12.02. 20:00
6. Adatkezelés
A Játékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar
Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a
hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései szerint kerül
sor. Az adatkezelő a Játék során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen
szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes
adatok köre, az adatkezelés időtartama:
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A Játékos a regisztráció során a megfelelő négyzet megjelölésével tájékoztató
megismerését elismeri és hozzájárul az általa megadott személyes adatai kezeléséhez
a játék lebonyolítása céljából.
A „Hozzájárulok a követlen üzletszerzési célú adatkezeléshez” négyzet bejelölésével a
játékos önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja, hogy azonosító adatainak;
fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek,
valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szervező

(adatkezelő) által történő közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata
hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő
kezeléséhez.
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Játék során
történő adatkezelés célját megértette.
Adatfeldolgozók, a személyes adatok címzettjei:
A Szervező az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a játék lebonyolításával
kapcsolatban:
- Progressive BEX Kft. (Lebonyolító; székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., Skála
Metro, 6. emelet; cégjegyzékszám: 01 09 325966; telefon: +36-1 205-37-94; email
cím: info@progressive.hu. A Progressive BEX Kft. az alábbi tevékenységet végi a
játékkal kapcsolatban: a játék teljes körű lebonyolítása.
A Játékosok személyes adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító további harmadik
személyeknek nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget
vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre
figyelemmel.

Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:
Az al-adatfeldolgozó megnevezése: WP Online Magyarország Kft.
Az al-adatfeldolgozó levelezési címe: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. D. lház.
2. em. 4.
Az al-adatfeldolgozó e-mail címe: office@wponline.hu
Az WP Online Magyarország Kft. a Progressive BEX Kft.-vel kötött írásbeli szerződés
alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok
megismerésére nem jogosult.
Adatbiztonság:
A Szervező 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.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Játékos kérheti a Szervezőtől:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A
tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Játékossal, hogy a
felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az
Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy
a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos
másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb
intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségen
terjeszthetik elő a Játékosok: info@mostszurkolunkveszprem.hu.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A Játékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén,
a Játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a belső adatvédelmi felelőshöz
(adatvédelmi tisztségviselőhöz) lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.; tel.: 458-0561; email: DPO@telekom.hu.
Továbbá a játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is
fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Játékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per

elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A
per a játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
A Szervező a játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az
Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
7. Felelősség kizárása
A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle
kártalanítási, kártérítési igényt a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és
veszteségek megtérítését.
Szervező, illetve a Szervező megbízottja, valamint a Lebonyolító nem vállal semmilyen
felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokért, és a téves vagy
hibás adatok megadásából fakadó következményekért.
A Játékkal kapcsolatban a Játékosok magatartásáért a Szervező és a Lebonyolító
semmilyen formában nem felel.
A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő
problémákért.
A Játékosok pályázatuk leadásával a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi
feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
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