Játékszabályzat
a Magyar Posta Zrt. 2018. évi téli hírlap-előfizetés kampány nyereményjátékhoz.
1. A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban (a
továbbiakban: Játék) kizárólag az előfizetés megrendelésére jogosult (a 18. életévét betöltött
devizabelföldi, cselekvőképes természetes személy, továbbiakban: Játékos) természetes személy vehet
részt (kivéve a 16. pontban jelzett kizárt személyek), aki a Játék időtartama alatt minimum 3 hónapra és
legalább 2000 Ft értékben új előfizetőként előfizet a Szervezőnél az általa országos terjesztésben lévő
bármely

lapra.

(A

Játékban

résztvevő

lapok

listáját

a

http://www.posta.hu/ujsag_elofizetes/belfoldi_lapok_elofizetese oldalon lévő Belföldi hírlapkatalógus
tartalmazza).
1.1. Új előfizetőnek az számít, aki az új előfizetés kezdő hónapját megelőző 3 hónapban az adott lapnak
nem volt előfizetője, illetve ha a címhelyen növelte az adott lapra vonatkozó előfizetett
példányszámot.
1.2. Nem számít új előfizetőnek az, aki az új előfizetéssel egyidejűleg ugyanazon a címen lemond az adott
lapra szóló, már meglévő hírlap előfizetéséről.
1.3. Amennyiben az előfizető a kiírt feltételeknek megfelel, előfizetésével automatikusan bekerül a
sorsolási állományba.
2. A játék 2018. október 01-étől december 31-éig tart.
3. Az előfizetés megrendelhető:
 személyesen a postai kézbesítőknél,
 személyesen bármelyik postahelyen,
 telefonon: 06-1-767-8262-es telefonszámon,
 e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu
 webshopon keresztül a https://eshop.posta.hu címen
4. A Játékban egy Játékos automatikusan többször is bekerül, ha az akció időtartama alatt több lapra fizet
elő az 1-es pontban foglaltak szerint, növelve ezzel nyerési esélyeit.
5. A sorsolásban azok a Játékosok vesznek részt, akik az előfizetési díjat 2018. december 31-éig megfizetik.
A sorsolás a hírlap-előfizetési számla alapján előállított sorsolási állományból történik.
6. A Játékban résztvevő Játékosok között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Nyeremények:
Fődíj 1 – 5: 5 db 200 000 Ft értékű Posta Paletta Ajándékutalvány
További díjak: 10 db 50 000 Ft értékű Posta Paletta Ajándékutalvány
7. A közjegyző jelenlétében történő sorsolás időpontja: 2019. január 17. csütörtök, 9.00 óra.
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8. A sorsolás helyszíne: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u 2-6.
9. A sorsoláson a nyertes mellett tartaléknyertesek kerülnek kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzás
sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, ha valamely nyertes/ tartaléknyertes nem felel meg az 1.
pontban előírt feltételeknek, vagy a 16. pont alapján nem vehetett volna részt a Játékban. Összesen 15
db tartaléknyertest sorsolunk.
10. A Szervező a nyertesek névsorát

és

a lakhelyük szerinti település nevét 2019. január 31-ig a

www.posta.hu honlapon megjelenteti, a nyertesek névsoráról felvilágosítást ad a 06-1-767-8262 helyi
tarifával hívható ügyfélszolgálati telefonszámon, valamint a nyerteseket postai úton is értesíti.
11. Szervező a Nyerteseket postai úton értesíti. A Nyertesek a nyereményt az előzetesen egyeztetett
postahelyen vehetik át. 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 személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal
kell igazolnia a sorsolási adatokkal történő egyezést. A nyeremény átvételének feltétele a Szervező által
az SZJA átvállalása miatt egy nyilatkozat hiánytalan kitöltése, melyben a nyertes megadja a következő
adatait: adóazonosító jel, születéskori név. A nyilatkozatot aláírva, az aláírást két tanúval igazolva, az
értesítésben megjelölt postahelyen kell átadni. A postahely a nyilatkozatot eljuttatja az MP Zrt. ÜKO, 1138
Budapest Dunavirág utca 2-6. címre. 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 a
nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest
terhelik.
13. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a
fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
felelősség nem terheli.
14. Személyes adatok védelme
14.1.

Adatkezelő:

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 109012322-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu)
A Magyar Posta Zrt adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu
14.2.

Milyen adatokat kezelünk?

adat

Miért?

név (születéskori név)

a játékos/nyertes személyének azonosításához
a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

cím

a játékos/nyertes személyének azonosításához
a címhelyen az előfizetett lapok száma növekedésésnek megállapításához
nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetéshez
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email cím

- előfizetés visszaigazolása
- a játékban való részvétel feltételének ellenőrzése miatt

előfizetett lap és
az előfizetés ideje

A játékban való részvétel feltételének ellenőrzése miatt

ügyfélazonosító szám

a játékos/nyertes azonosításához, a sorsolás lebonyolításához

megrendelés sorszáma

a sorsolás lebonyolítása céljából, mivel egy játékos töbször is bekereülhet a sorsolási
állományba több megrendelés esetén és az egyes megrendeléseket ez különbözteti meg a
sorolási állományon belül

adóazonosító jel

a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

aláírás

a nyeremény átvételének igazolásához
a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

A személyes adatokat közvetlenül az érintettől veszi fel a Magyar Posta Zrt. akkor, amikor előfizet, illetve a
nyeremények átvételekor.

14.3.

Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?

A játékos adatait a Magyar Posta Zrt. azért kezeli, mert az szükségese az előfizetések számának növelése
támogatására szolgáló nyereményjáték lebonyolításához. A Magyar Posta Zrt. társadalmilag elfogadott jogos
gazdasági érdeke, hogy az előfizetések számának növelését azzal is ösztönözze, hogy előfizetői között
nyereményeket sorol ki, amiből az érintettkenk is kizárólag előnye származik. [Általános Adatvédelmi Rendelet
6. cikk (1) bekezdésének f) pontja ]
Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételekor megadja az adatait az adó megfizetése érdekében a Magyar
Posta Zrt. részére, akkor a Magyar Posta Zrt. ezen adatokat jogi kötelezettsége alapján kezeli, amelyet a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
58. § határoz meg [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) c) pont].

14.4.

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.

14.5.

Meddig kezeljük az Ön adatát?

A játékosok nevét, lakcímét a nyereményjáték lebonyolítása céljából a Magyar Posta Zrt. a sorsolásig kezeli,
azt követően törli. A nyertesek adatait kezeli csak tovább, mivel ez elengedhetetlen a nyertes azonosításához,
a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint azért, mert az adófizetési kötelezettséget a Magyar Posta Zrt.
átvállalta. A nyeremény átadásával összefüggésben az adatokat a Magyar Posta Zrt. a nyeremény átvételéig
kezeli. Az a) pont szerint az adózással összefüggésben kezelt adatokat a Magyar Posta Zrt. az adóbevallás
évét követő 5 évig kezeli [adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. §]. Ha az érintett tiltakozott az
előfizetési adatainak a nyereményjátékkal összefüggő kezelése ellen a nyereményjáték során, ebben az
esetben a Magyar Posta Zrt. az adatokat törli a sorolási állománnyból vagy a soroslást követően a nenyertesek
litsájából. Tájékoztatjuk azonban az érintetteket, hogy az a játékos, aki a sorsolást megelőzően tiltakozott, a
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sorsolásban már nem tud részt venni, így nyertes sem lehet, a nyertes pedig, aki a nyeremény átvétele előtt
tiltakozott, a nyereményt már nem tudja átvenni.
A sorsolásról készült Tanúsítványt a közjegyző a Közjegyzői Digitális levéltárba is feltölti, valamint az eredeti
közjegyzői tanúsítványt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 166. §, valamint a felhatalmazás alapján
kiadott a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 50. § alapján 5 évig őrzi és azt
követően a Magyar Országos Közjegyzői Kamara levéltárába adja.

14.6.

Kik ismerhetik meg az adatait?

Az adatokat a Magyar Posta Zrt. Marketingkommunikációs Igazgatóságának 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 valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal is megismerhetik.
A Nyertesek és képviselőik adatait a sorsolás tanúsítására előzetesen felkért közjegyző is megismerheti,
tekintve, hogy a sorsolásról készült Tanúsítvány (Jegyzőkönyv) a nyertesek adatait is tartalmazza.
14.7.

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A nyereményjáték lebonyolításához adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
14.8.

Milyen jogok illetik meg?

14.8.1. Általános tájékoztatás:
A Magyar Posta Zrt. az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme
benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem
kerül benyújtásra, akkor a Magyar Posta Zrt. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről
az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.
Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet
tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen
ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet.
A Magyar Posta Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés
korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Magyar Posta Zrt. tájékoztassa Őket azokról, akik az
adataikat feldolgozták vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor a Magyar Posta Zrt. ezen személyekről
is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.
Az alábbi jogok érvényestése érdekében az érintett az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Magyar Posta Zrt.hez a nevének és a megrendelés sorszámának a megadásával:
levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
faxszám: 06-46-320-136 on, a
telefonszám: 06-1-767-8282, vagy 06-30-770-8282
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e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
14.8.2. Hozzáférés, tájékoztatás kérése:
Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Magyar Posta Zrt. kezeli-e az adataikat,
és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.
Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó
adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:


milyen adataikat kezeli a Magyar Posta Zrt.,



azokat honnan szerezte (adatok forrása),



milyen célból kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (az adatkezelés céljáról),



mi jogosítja fel a Magyar Posta Zrt.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),



mikortól és meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (időtartamáról),



azokról, akikkel az adatokat közölte vagy közölni fogja Magyar Posta Zrt.,



milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban.

14.8.3. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése
Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ez azt jelenti, hogy ha rossz, nem valós adatát kezeli a
Magyar Posta Zrt. akkor kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. A módosítani kért
adat valóságát alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy a kérelmező az érintett játékos, azaza
kérheti az adat módosítását. A Magyar Posta Zrt. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valóse, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.
Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Magyar Posta Zrt. az adatot
nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.

14.8.4. Az adat törlésének kérése
Tekintettel arra, hogy a Magyar Posta Zrt. a nyereményjátékkal összefüggésban az érintett adaatait
jogos érdeke alapján kezeli, ezért tájékoztatjuk, hogy amennyiben tiltakozott az adatai kezelésével
szemben, akkor a Magyar Posta Zrt. az adatit a sorsolási állományból törli.
Olyan adatnak a törlését a Magyar Posta Zrt. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Magyar Posta
Zrt. jogi kötelezettség (az adózással összefüggésben kezelt adatokat adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 202. §) alapján köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amiket
tudományos kutatás vagy a levéltári archiválás vagy statisztikai célból kell kezelni vagy azok jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.
14.8.5. Az adatkezelés korlátozásának kérése
Az érintett kérheti, hogy a Magyar Posta Zrt. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az
az érintett adatait a Magyar Posta Zrt. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak
kezelését akkor korlátozza a Magyar Posta Zrt., ha az érintett


vitatja, hogy a Magyar Posta Zrt. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett
adatai pontosságát,



ellenzi, hogy adatait a Magyar Posta Zrt. törölje, és kéri azok megőrzését,
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igényli, hogy adatait Magyar Posta Zrt. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt
szeretne érvényesíteni



tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása
megalapozott-e.

A Magyar Posta Zrt. az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

14.8.6. Tiltakozás az adatkezeléssel szemben
Az érintett bármikor jogosult tiltakozni az adatkezeléssel szemben. Amennyiben az érintett tiltakozott,
akkor a személyes adatait a Magyar Posta Zrt. a sorsolási állományban nem fogja szerepeltetni, vagy
a sorolási állomány összeállítását követően benyújtott tiltakozás alapján azokat onnan törli.
Amennyiben az érintett a sorsolást követően tiltakozott, akkor a Magyar Posta Zrt. a yneretsek
listájából törli az érintett adatait.

15. Hova fordulhat jogai védelmében?
Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával (levélben: Ügyfélszolgálati
Igazgatóság 3512 Miskolc, fax: a 06-46-320-136, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel: 06-1-767-8282, vagy
06-30-770-8282), 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.
További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban.

16. A Játékban a Szervező Marketingkommunikációs Igazgatóság, Üzleti Kommunikációs Osztály
alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói nem vehetnek részt.
17. A Játékban résztvevő előfizetések érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó.
18. A Játék feltétele, hogy a Játékosok tudomásul veszik és elfogadják jelen Játékszabályzatban foglalt
feltételeket.

Budapest, 2018. szeptember 16.

Magyar Posta Zrt.
Szervező
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