A MAGYAR POSTA ZRT.
„NYERJ IDŐT!” 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: A Promóció 4 hétig, 2016. október 7. 00:00 órától 2016. november 3. 24:00 óráig
tart.
3. Részvételi feltételek
A Promócióban az a Felhasználó vehet részt, aki:
 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, és a
www.posta.hu/nyerjidot oldalon hozzájárulását adta ahhoz, hogy a regisztráció során
megadott adatait (név, e-mail cím, telefonszám, legalább egy érvényesen feltöltött
csomagazonosító kód) a Magyar Posta tárolja,
 az adatok megadásakor a checkbox bejelölésével elfogadta a Játékszabályzatot és az
Adatkezelési tájékoztatót, mellyel önkéntes beleegyezését adta adatai kezeléshez,
 a Promóció időszaka alatt olyan webáruházból rendel, ahol valamely MPL szállítási mód
közül választhat PostaPontokat (PostaPont postán, MOL PostaPont, Coop PostaPont,
Csomagautomata), és aki szabályszerűen feltöltötte a www.posta.hu/nyerjidot felületen az
sms-ben, emailben vagy a csomagon szereplő azonosítókódot (csomagragszám). Az
azonosítókód (csomagragszám) a címiraton található aláhúzott 12 vagy 13 jegyű kód pl.:
CU 1234567891 vagy PN SLI 41401821. Egy azonosítókódot egyszer lehet feltölteni.
A sorsolásokon való részvétel feltétele, hogy a Promóció ideje alatt megrendelt csomagok
azonosítóit bármikor, bármelyik héten feltöltik. Egy Felhasználó annyiszor vesz részt a sorsoláson,
ahány azonosítókódot feltölt a www.posta.hu/nyerjidot oldalra. Egy Felhasználó az adott heti
sorsoláson csak 1 nyeremény átvételére jogosult.
A fődíj sorsoláson minden Felhasználó (a heti nyertesek is) jogosultak részt venni.
4. Nyertesek kiválasztása
4.1.
Heti Nyertes kiválasztása
A Promóció időtartama alatt az 5. pontban jelzett időpontokban tartott sorsolásokon és az itt jelzett
időtartamok szerint feltöltött azonosítókból hetenként 20 Nyertes és 45 Tartaléknyertes kerül
kisorsolásra.
A Heti Nyertesek kisorsolása azon Felhasználók közül történik, akik teljesítik a Játékszabályzat 3.
pontjában meghatározott részvételi feltételeket. Amennyiben a Nyertes bizonyíthatóan nem
teljesítette a Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott feltételeket, helyére a sorsolás
sorrendjében Tartaléknyertes lép.
A Heti Nyertes nevét a Szervező a sorsolást követően 10 munkanapon belül a felületén teszi
közzé.
4.2.
Fődíj Nyertes kiválasztása
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A Promóció teljes időtartamát követően, az 5. pontban jelzett időpontban 1 Fődíj Nyertes és 10
Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A Fődíj sorsoláson a Heti Nyertesek is részt vesznek.
A Fődíj Nyertes kisorsolása azon Felhasználók 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. A Fődíj Nyertes nevét a Szervező a sorsolást követően 10
munkanapon belül a felületén teszi közzé.
5. Sorsolás és Promóciós ajándékok
A Promóció során a Szervező az alábbi ajándékot sorsolja ki:
Sorsolás időpontja: 2016. október 19. 09.00 óra
2016. október 7. 00 órától 2016. október 13. 24:00 óráig feltöltött kódok közül
o 10 db Feldobox Kényeztető csomag
o 10 db Feldobox Kaland csomag
Sorsolás időpontja: 2016. október 26. 09.00 óra
2016. október 14. 00 órától 2016. október 20. 24:00 óráig feltöltött kódok közül
o 10 db Posta Paletta Ajándék utalvány 10 000Ft/db értékben
o 10 x 2 db Quimby 25 Micsoda ország – jubileumi koncertjegy (1 nyertes 2 db
jegyre jogosult)
Sorsolás időpontja: 2016. november 3. 09.00 óra
2016. október 21. 00 órától 2016.október 27. 24:00 óráig feltöltött kódok közül
o 10 db Feldobox Családi-móka csomag
o 10 db Feldobox Aktív pihenés csomag
Sorsolás időpontja: 2016. november 15. 09.00 óra
2016. október 28. 00 órától 2016. november 3. 24:00 óráig feltöltött kódok közül
o 10 db Media Markt ajándékkártya 10 000FT/db értékben
o 10 db Libri ajándékkártya 10 000Ft/db értékben
A Promóció után a Szervező az alábbi Fődíjat sorsolja ki:
Sorsolás időpontja: 2016. november 15. 09.15 óra
 1 db 500 000 Ft értékű Utazási Utalvány
Együttműködő partnerünk a Tensi Tours. Az Utazási Utalvány felhasználásának feltételeit,
valamint a további részleteket a Nyertes és az utazási iroda közvetlenül egyezteti egymással. Az
utalvány 2017. december 31-ig használható fel.
Szervező a sorsolásokat közjegyző jelenlétében tartja meg. A sorsolások helyszíne: Magyar Posta
Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Sorsolások módja: gépi sorsolás
A Szervező a Promóciós ajándékok minőségéért felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen jellegű
igényeivel a Promóciós ajándék forgalmazójával illetve gyártójával szemben jogosult fellépni.
Szintén nem alapoz meg igényérvényesítést a Szervezővel szemben az, ha a Nyertes egyébként
nem elégedett a Promóciós ajándékkal. Promóciós ajándék készpénzre nem váltható át.
Szervező a Promóciós ajándékok vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.
6. Nyertesek értesítése
A Promóció Nyerteseit a Szervező a regisztrációban szereplő e-mail címén keresztül vagy
telefonon értesíti legkésőbb a sorsolást követően 10 munkanapon belül, valamint a Nyertesek
névsorát közzéteszi a www.posta.hu/nyerjidot illetve a www.facebook.com/MagyarPosta
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oldalakon. A Nyertesek névsoráról a Szervező felvilágosítást ad a 06-1-767-8282-es vagy a 06-30770-8282-es ügyfélszolgálati telefonszámokon.
7. Promóciós ajándékok átvétele
A Szervező az értesítő emailben/telefonon 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, anyja neve, születési hely és idő, születéskori név, tekintettel arra, hogy az
adófizetési kötelezettséget a szervező a Nyertesektől átvállalja. 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 9. pontban
írt határidőn belül megtörténjen. A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
felelősség nem terheli. A Szervező a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek
következményeiért nem vállal felelősséget.
Amennyiben a Felhasználó bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a
Szervező az érintett Felhasználót a Promócióból indoklás nélkül kizárhatja.
A Felhasználó a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül
elfogadta. Amennyiben a Felhasználó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése
tekintetében – nem fogadja el, a Promócióból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a
www.posta.hu felületen teszi közzé. Szervező a Promóció teljes időtartalma alatt biztosítja a
Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét.
Szervező kizárja felelősségét a Felhasználók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából
(pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználók vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
Felhasználók 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 és a www.facebook.com/MagyarPosta oldalon közzétegye.
Nyertesek hozzájárulnak a Promóció kapcsán Szervező általi fénykép készítéséhez, és azok
nyilvánosságra hozatalához, promócióról való tájékoztatás, továbbá a Szervező és
szolgáltatásainak népszerűsítése, és reklámozása céljából, 1 évig térbeli és felhasználási módbeli
korlátozás nélkül, térítésmentesen. A képfelvételek felhasználásához adott hozzájárulás bármikor
visszavonható a Nyertes azonosító adatainak a feltüntetésével az Ügyfélszolgálati Igazgatóság
(3512 Miskolc) levelezési címén, az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címén és a 06-1-767-8282es vagy a 06-30-770-8282-es telefonszámokon, és ebben az esetben a Magyar Posta Zrt. a
képfelvételeket törli. A Nyertesek a Promócióban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a
képfelvételek törlése nem érinti azokat a már nyilvánosságra hozott képfelvételeket és azok
másolatait, amelyek a nyilvánosságra hozatal következtében már nincsenek a Magyar Posta Zrt.
birtokában. A képfelvételek kezelésére egyebekben az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
irányadók.
Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező, a www.posta.hu/nyerjidot oldal olyan
meghibásodásért, amely működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges
leállását, szünetelését, illetve céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények
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bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. Felhasználó 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.

Adatvédelem

A Felhasználók a személyes adataikat a Promócióban való részvétellel önkéntesen hozzák a
Szervező tudomására.
a. Milyen adatokat kezelünk?
adat
név (születéskori név)
e-mail cím
telefonszám
születési idő

Miért?
 a Felhasználó személyének azonosításához
 a Nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez
Nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyeremény
átvételével kapcsolatos egyeztetéshez
Nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyeremény
átvételével kapcsolatos egyeztetéshez
 a Promócióban való részvételi feltétel, ezért a
részvétel jogának ellenőrzéséhez
 a Nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

születési hely

a Nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

anyja neve

a Nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

adóazonosító jel

a Nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

képfelvétel a nyertesről

a Szervező szolgáltatásainak reklámozása céljából

b. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a
www.posta.hu/nyerjidot oldalra feltölti az adatait. A Nyertes a nyeremény átvételekor
megadja az adatait az adó megfizetése érdekében, valamint hozzájárul a képfelvétel
elkészítéséhez. [információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011.évi CXII. törvény. 5. § (1) bekezdés a) pont]
c. Milyen célból kezeli a Posta az adatokat?
Az adatokat azért kezeljük, hogy a Magyar Posta Zrt. a promóciót le tudja bonyolítani, és a
Felhasználók 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.
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A nyeremény átvételéről készült képfelvételt a Magyar Posta Zrt. azért kezeli, hogy azt
felhasználja a szolgáltatásai népszerűsítéséhez, reklámozásához.
d. Meddig kezeljük az Ön adatát?
A Felhasználó adatait a Magyar Posta Zrt. a sorsolásig kezeli, azt követően törli. A
Nyertesek adatait kezeli csak tovább, egyrészt mivel az adófizetési kötelezettséget
átvállalta, másrészt akkor, ha az érintett hozzájárult, hogy róla képfelvétel készüljön. Az a)
pont szerint az adózással összefüggésben kezelt adatokat a Magyar Posta Zrt. az
adóbevallás évét követő 5 évig kezeli [adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164.
§]. A nyertesről készült képfelvételeket a Magyar Posta Zrt.1 évig kezeli. Természetesen az
érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a promóció
során és ebben az esetben a Magyar Posta Zrt. az adatokat törli. Az a Felhasználó, akinek
adatait kérésére törölte a Magyar Posta Zrt. a sorsolás előtt, a sorsolásban már nem tud
részt venni, így Nyertes sem lehet, a Nyertes pedig, aki a nyeremény átvétele előtt kérte
adatai törlését, a nyereményt már nem tudja átvenni.
e. Hol vonhatja vissza hozzájárulását?
A Felhasználó a hozzájárulását, azonosító adatai (név, e-mail cím, születési idő)
feltüntetésével, bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja az
Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén (3512 Miskolc) vagy a 06-46-320-136 faxszámon, a 061-767-8282-es, vagy 06-30-770-8282-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@posta.hu
e-mail címen.
f. Kik ismerhetik meg az adatait?
Az adatokat a Magyar Posta Zrt. Marketingkommunikációs Igazgatóságának és
Társaságkommunikációs 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. a Nyertes helyett vállalja a nyeremény után járó
adókötelezettségek teljesítését, ezért az adókötelezettség teljesítésével összefüggő
adatokat az adóbevallással összefüggő feladatokat ellátó munkavállalók is megismerhetik.
Amennyiben a nyertes hozzájárult, hogy róla képfelvétel készüljön, azt a Magyar Posta Zrt.
a szolgáltatásinak reklámozása céljából használja fel, és az így közzétett képfelvételhez
bárki hozzáférhet.
g. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
A Magyar Posta Zrt. az adatkezelés megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
h. Milyen jogok illetik meg?
A Magyar Posta Zrt. az adatai kezelésére vonatkozóan minden tényt – erre irányuló kérése
esetén írásban – közöl Önnel. Bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését
vagy zárolását.
i. 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
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tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH56228/2014
További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban.
A Promócióban történő részvétel feltétele a Játékszabályzat elfogadása, ami a Felhasználók által
az „Elfogadom a Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót a promócióban való
részvételem céljából.” checkbox bejelölésével történik. Ezzel a Felhasználók 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 internetes elérhetőségen teszi közzé. Szervező
felvilágosítást ad a 06-1-767-8282-es vagy a 06-30-770-8282-es ügyfélszolgálati telefonszámokon.
10. Kizárt személyek
A Promóciót a Magyar Posta Zrt. szervezi. A Promócióban a Magyar Posta Zrt.
Marketingkommunikációs Igazgatóság Üzleti Kommunikációs Osztályának alkalmazottai,
Társaságkommunikációs Osztály munkatársai, a posta.hu adminisztrátorai, valamint e személyek
Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
nem vehetnek részt.
Budapest, 2016. október 7.

Magyar Posta Zrt.
Szervező
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