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A MAGYAR POSTA ZRT.  
„EPOSTABOX TESZT - KÉRDŐÍVEK” PROMÓCIÓS JÁTÉK 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA, 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 
 

1. Szervező 
 

Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 

 
2. A promóció (továbbiakban: Promóció) időtartama: 2018. szeptember 5. 8:00 – október 31. 24:00  

 
3. Részvételi feltételek 

 
A Promócióban az a Játékos vehet részt, aki: 

 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, 

  
 a Promóció időszaka alatt igénybe vette az ePostabox szolgáltatást legalább 2018. október 31-ig és 

mind a három kérdőívre visszaküldte a válaszait internetes felületen keresztül 
(www.kutatasok.frequest.com),  

 

 a kérdőívek kitöltésekor megadta e-mailcímét,  
 

 a www.kutatasok.frequest.com oldalon hozzájárulását adta ahhoz, hogy a kérdőív kitöltésekor 
megadott, előző pontban meghatározott adatát (e-mail cím) a Magyar Posta kezelje,  
 

 az adat megadásakor (e-mailcím) a checkbox bejelölésével elfogadta a Játékszabályzatot és az 
Adatkezelési tájékoztatót, mellyel önkéntes hozzájárulását adta adatai kezeléshez, 

 
 az adat megadásakor checkbox bejelölésével nyilatkozott, hogy elmúlt 18 éves. 

 
 

A kérdőíveket a résztvevők e-mailben kapják meg a korábbi tesztre történt jelentkezésük alapján a Magyar 
Postától. Egy kérdőívet egy mailcímmel egyszer lehet csak kitölteni. 
 

4. Nyertesek kiválasztása 
 
A Promóció teljes időtartamát követően, az 5. pontban jelzett időpontban 1 Fődíj Nyertes és 2 további nyertes, 
valamint 10-10 Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. 
A Fődíj és további nyeremények kisorsolása azon Játékosok közül történik, akik a Promóció ideje alatt teljesítik 
a Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott feltételeket. Amennyiben a Nyertes bizonyíthatóan nem 
teljesítette a Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott feltételeket, helyére a sorsolás sorrendjében 
Tartaléknyertes lép.  
 
 

5. Sorsolás és Promóciós ajándékok 
 
Sorsolásidőpontja: 2018. november 12. hétfő, 09:00  
 
A Promóció során a Szervező az alábbi ajándékot sorsolja ki:  
Fődíj: 
 

 1 db iPad Pro 10.5 64 GB 
 
További nyeremények: 

 2 db iPhone 8 telefon 64 GB 
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A Szervező a sorsolásokat közjegyző jelenlétében tartja meg. A sorsolások helyszíne: Magyar Posta Zrt. 1138 
Budapest, Dunavirág utca 2-6. A sorsolás módja: gépi sorsolás. 

 
A Szervező a Promóciós ajándékok minőségéért felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen jellegű igényeivel a 
Promóciós ajándék forgalmazójával szemben jogosult fellépni. Szintén nem alapoz meg igényérvényesítést a 
Szervezővel szemben az, ha a Nyertes egyébként nem elégedett a Promóciós ajándékkal. A Promóciós 
ajándék készpénzre nem váltható át. A Szervező a Promóciós ajándékok vonatkozásában fenntartja a 
változtatás jogát. 
 

6. Nyertesek értesítése 
 

A Promóció Nyerteseit a Szervező a kérdőívben szereplő e-mail címén keresztül értesíti legkésőbb a sorsolást 
követően 10 munkanapon belül, valamint a Nyertesek névsorát közzéteszi a 
www.posta.hu/epostabox/tajekoztato oldalon. A Nyertesek névsoráról a Szervező felvilágosítást ad a 06-1-
767-8282-es ügyfélszolgálati telefonszámon. 
 

7. Promóciós ajándékok átvétele 
 

A Szervező az értesítő emailben egyezteti a Nyertessel a nyeremény átvételének részleteit (nyeremény átvétel 
helye, időpontja). A nyereményeket a Nyertesek az előre leegyeztetett postahelyen vehetik át.  A nyeremény 
átvételének feltétele a nyeremény átvételi elismervény kitöltése, aláírása, melyen a Nyertesnek a következő 
adatokat kell megadnia: név, adóazonosító jel, születéskori név, tekintettel arra, hogy az adófizetési 
kötelezettséget a szervező a Nyertesektől átvállalja. A fődíj nyertesnek a személyi jövedelemadóról szóló 
1995.évi CXVII. személyi jövedelemadó megfizetéséről a Posta igazolást küld a nyertes részére. Amennyiben 
a Nyertes a Szervező részére nem adja meg a fenti személyes adatokat és nem működik együtt a nyeremény 
átvételében, a Nyertes a nyereményre nem jogosult. 
 
A Nyertes a nyeremény átvételére a nyerésről szóló értesítést követően 90 napig jogosult. 
 

8. Általános rendelkezések 
 

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) a Nyertest terhelik. A Nyertes köteles a Szervezővel 
együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a 7. pontban írt határidőn belül megtörténjen. A 
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező a 
telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget. 
 
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett 
Játékost a Promócióból indoklás nélkül kizárhatja. 
 
A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen 
Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos 
a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Promócióból 
kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.posta.hu/epostabox/tajekoztato felületen teszi közzé. 
A Szervező a Promóció teljes időtartalma alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti folyamatos 
elérhetőségét. 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email 
cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által 
elszenvedett károk tekintetében. 
Játékosok tudomásul veszik, hogy a Promócióban való részvétel önkéntes. 
A Nyertesek vállalják, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét illetve a Promóciós ajándékot a  
www.posta.hu/epostabox/tajekoztato oldalon tegye közzé.  
 
A nyeremények átadásáról a nyeremény átvételekor adott írásos hozzájárulás esetén képi felvétel készülhet. 
A képfelvétel elkészítésével adott hozzájárulással a nyertesek hozzájárulnak ezen felvételek felhasználásához 
külön díjazás nélkül, a nyereményátvételt követő maximum 1 éven belül. 
 
A Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező, a www.posta.hu/epostabox oldal olyan meghibásodásért, 
amely működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve 
céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, 
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semmilyen módon nem felel. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának 
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívül álló tényező, mint például 
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a 
hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e 
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni 
nem tartozik. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja 
esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül kizárjon.  
 

9.  Adatkezelési tájékoztatás 
 

A Játékosok a személyes adataikat a Promócióban való részvétellel önkéntesen hozzák a Szervező 
tudomására. 
 

a. Adatkezelő 
Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-
2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu)  
A Magyar Posta Zrt adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu  

 
b. Milyen személyes adatokat kezelünk? 

adat Miért? 

név (születéskori név) 
- Nyertes személyének azonosításához 
- a Nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

e-mail cím 
- Nyertessel való kapcsolatfelvételhez, 
- a nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetéshez 

adóazonosító jel - a Nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

képfelvétel a nyertesről 

- nyereményjátékról és a nyertesről való tájékoztatás,  
- továbbá a Magyar Posta Zrt. imázsának erősítése, 

szolgáltatásainak népszerűsítése és reklámozása 
céljából,  

- valamint nyereményjátékról szóló tájékoztatásra 
történő felhasználásához 

 
c. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére? 

A játékosok adatait a Magyar Posta Zrt. önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul 
meg, hogy az érintettek a játékszabályzatban szereplő Adatkezelési tájékoztatásban foglaltakra 
tekintettel önként adják meg adataikat a kérdőív kitöltésével és beküldésével ahhoz, hogy részt 
vegyenek a Magyar Posta Zrt. nyereményjátékában.  
[Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján]  
 

d. Milyen célból kezeli a Posta az adatokat? 
Az adatokat azért kezeljük, hogy a Magyar Posta Zrt. az ePostabox szolgáltatás tesztelésével  
kapcsolatban tapasztalatokról szóló kérdőív kitöltésének támogatása céljából a promóciót 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 Magyar Posta Zrt. a Nyertes helyett vállalja a nyeremény után járó 
adókötelezettségek teljesítését. 
A nyertes személyéről és a nyeremény átvételéről készült képfelvételeket a Magyar Posta Zrt. 
nyereményjátékról való tájékoztatás, továbbá a Magyar Posta Zrt. és szolgáltatásainak 
népszerűsítése, és reklámozása céljából kezeli. 

 
e. Meddig kezeljük az Ön adatát? 

A Játékosok adatait a Magyar Posta Zrt. a sorsolásig kezeli, azt követően törli.  
A nyertesek és tartaléknyertesek adatait a Magyar Posta Zrt. a nyeremény átvételig kezeli, kivéve 
azoknak a nyerteseknek és tartaléknyerteseknek az adatait, akik részére a nyeremény átadásra került, 
ugyanis ezen érintetteknek az adózással összefüggésben kezelt adatait a Magyar Posta Zrt. az 



 
4 

 

adóbevallás évét követő 5 évig köteles megőrizni [adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. 
§].  
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. 
A képfelvételeket a Magyar Posta Zrt. az érintett hozzájárulásának alapján, annak visszavonásáig, de 
legkésőbb a nyeremény átvételét követő 1 évig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Természetesen az érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen és ebben az esetben a Magyar 
Posta Zrt. az adatokat törli. Az a játékos, akinek adatait törölte a Magyar Posta Zrt. a sorsolás előtt, a 
sorsolásban már nem tud részt venni, így nyertes sem lehet, a nyertes pedig, akinek a nyeremény 
átvétele előtt törölte a Magyar Posta Zrt. az adatait, a nyereményt már nem tudja átvenni. 
 

f. Hol vonhatja vissza hozzájárulását? 
A Játékos a hozzájárulását, azonosító adatai (név, e-mail cím, telefonszám) feltüntetésével, bármikor 
korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja az Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén (3512 Miskolc) 
vagy a 06-46-320-136 faxszámon, a 06-1-767-8282-es telefonszámon vagy az 
ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen. 
 

g. Kik ismerhetik meg az adatait? 
Az adatokat a Magyar Posta Zrt. Marketingkommunikációs Igazgatóságának és Társasági 
Kommunikációs Osztályának munkatársai közül a promóció sorsolására és lebonyolítására kijelölt 
munkavállalói (kampánymenedzserek és kommunikációs munkatársak), és a posta.hu 
adminisztrátorai illetve amennyiben a nyeremények 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. adatfeldolgozót vesz igénybe az e-mail címet és a kérdőívben megadott 
válaszokat az adatfeldolgozónak kérdőívek összesítésével és a nyereményjátékhoz a kitöltők e-mail 
címének átadásával l foglalkozó munkatársai is megismerhetik. 
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 és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megismerhetik. 
Amennyiben a nyertes hozzájárult, hogy róla képfelvétel készüljön, azt a Magyar Posta Zrt. a 
szolgáltatásainak reklámozása céljából használja fel, és az így közzétett képfelvételhez bárki 
hozzáférhet. 
A Magyar Posta Zrt. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre 
kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző munkatársak 
is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, az 
adatvédelmi tisztviselő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. 
A Nyertesek adatait (név, e-mail cím) a sorsolás tanúsítására előzetesen felkért közjegyző is 
megismerheti, tekintve, hogy a sorsolásról készült Tanúsítvány (Jegyzőkönyv) a nyertesek adatait is 
tartalmazza.  

 
h. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

 
A Magyar Posta Zrt. az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.-t (cím: 1034 Budapest, Kenyeres u. 
28., cégjegyzékszám: 01 09 682439, adószám: 11904458-241 mariann.molnar@nrc.hu) veszi 
igénybe adatfeldolgozóként, aki a tesztelői kérdőív kitöltésében működik közre, a kérdőív kitöltésére 
szolgáló felületetet működteti és elvégzi az adatok rögzítését majd átadását a Magyar Posta Zrt. 
részére. 

 
i. Milyen jogok illetik meg? 

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. 

mailto:ugyfelszolgalat@posta.hu
https://www.google.hu/maps/place/1114+Budapest+Bart%C3%B3k+B%C3%A9la+%C3%BAt+35.+5.+em.+2%2Fb.
https://www.google.hu/maps/place/1114+Budapest+Bart%C3%B3k+B%C3%A9la+%C3%BAt+35.+5.+em.+2%2Fb.
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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. 
 
Hozzájárulás visszavonása: 
Az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni. Ezzel az érintett 
kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait a Magyar Posta Zrt. kezelje. Ez azonban nem érinti a 
visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának 
következményeként a Magyar Posta Zrt. a hozzájárulás alapján kezelt a személyes adatokat törli. Az 
adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van 

- olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, 

- jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, mint péládul jelen esetben az 
adóbevallás teljesítéséhez 

-  vagy az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez 
-  vagy a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez. 

 
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. 

 
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 kérheti az adat módosítását. A 
Magyar Posta Zrt. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, 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. 
 
Az adat törlésének kérése: 
Az érintett kérheti adatainak törlését. 
A Magyar Posta Zrt. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a 
hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli.  
Olyan adatnak a törlését a Magyar Posta Zrt. nem végezheti el, aminek a kezelését törvény írja elő. 
Ezt az adatot ugyanis a Magyar Posta Zrt.-nek kötelező használni, nyilvántartania így az adózással 
összefüggésben kezelt adatokat adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § alapján.  
 
 
Tiltakozás az adatkezeléssel szemben,  
Az érintett bármikor jogosult tiltakozni az adatkezeléssel szemben. Amennyiben az érintett tiltakozott, 
akkor a Magyar Posta Zrt. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésre tekintettel, a tiltakozást a 
hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli.  
 
Az adatkezelés korlátozásának kérése 
Az érintett kérheti, hogy a Magyar Posta Zrt. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben 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 
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- 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, 
- igényli, hogy adatait Magyar Posta Zrt. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt 

szeretne érvényesíteni  
 

 
Hordozhatóság 
Érintett kérheti, hogy az Érintett által Magyar Postának megadott elektronikusan kezelt adatait kiadjuk 
Érintettnek elektronikusan úgy, hogy azt az Érintett másik adatkezelőnek átadhassa. Amennyiben 
Érintett megadja a másik adatkezelőt, akinek az adatot továbbítani kéri és Magyar Posta rendelkezik 
ahhoz a megfelelő adatkapcsolattal, hogy adatait továbbítsa, akkor közvetlenül is átadja adatait a 
másik adatkezelőnek. 
 

j.  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), 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. 
 
A Promócióban történő részvétel feltétele a Játékszabályzat elfogadása, ami a Játékosok által az 
„Elfogadom a Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót a promócióban való részvételem 
céljából.” checkbox bejelölésével történik. Továbbá az „Elmúltam 18 éves” checkbox bejelölésével 
történik. Ezzel a Játékosok a Játékszabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. 
A Promócióval kapcsolatos információkat és a Promóció hivatalos játékszabályzatát Szervező a 
Promóció időtartama alatt a www.posta.hu/epostabox/tajekoztato internetes elérhetőségen teszi 
közzé. Szervező felvilágosítást ad a 06-1-767-8282-es ügyfélszolgálati telefonszámon. 
 
Kizárt személyek 
 
A Promóciót a Magyar Posta Zrt. szervezi. A Promócióban a Magyar Posta Zrt. 
Marketingkommunikációs Igazgatóság Üzleti Kommunikációs Osztályának, a Társaság 
Kommunikációs Osztályának, a Levél Termékmenedzsment Igazgatóságnak, a Levél Fejlesztési 
Osztályának a munkatársai, a posta.hu adminisztrátorai, valamint e személyek Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.  
 
 
 
Budapest, 2018. szeptember 5. 
 
 
Magyar Posta Zrt. 
Szervező 
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