A M AGYAR POSTA ZRT.
„NYERJEN 1+1 MILLIÓT CSEKKBEFIZETÉSSEL!” AJÁNDÉKSORSOLÁSOS AKCIÓ
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: szervező) „Nyerjen 1+1 milliót csekkbefizetéssel!” elnevezésű
ajándéksorsolásos akció (a továbbiakban: játék) minden devizabelföldi, magyar állampolgárságú, 18.
életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy
részt vehet, (a 13. pontban jelzettek kivételével) aki a játék ideje alatt a Magyar Posta Zrt. „Bankkártyás
csekkbefizetés” szolgáltatás ellátására kijelölt postáján* a játék során használt levelezőlap segítségével 3
különböző alkalommal (3 eltérő naptári napon) a vonatkozó, készpénzátutalási megbízás és postai
számlabefizetési megbízás postai ÁSZF-ekben**** meghatározott, bankkártyás fizetéssel használja
MasterCard vagy Maestro típusú bankkártyáját/hitelkártyáját készpénzátutalási megbízás (sárga csekk)
vagy postai számlabefizetési megbízás (fehér csekk) (továbbiakban: csekk) postai ügyintézőnél történő
befizetésére. (Készpénzfelvételnek minősülő bankkártyás fizetések a játékban nem vesznek részt). A
befizetést a posták a levelezőlapon elhelyezett keletbélyegző lenyomatukkal, valamint a számla
befizetését igazoló slipen található 6 jegyű engedélyszám feltüntetésével igazolják. A játékos nevét,
lakcímet igazoló hatósági igazolványban feltüntetett lakcímét, Posta Hűségkártya számát** és születési
idejét olvashatóan köteles feltüntetni a levelezőlapon.
2. A játék 2016. augusztus 15-től október 30-ig tart.
3. Egy Játékos a játékban többször is részt vehet. A Játékos annyiszor vesz részt a játékban ahány az 1.
pontnak megfelelő postaszolgálati*** levelezőlapot ad fel a posták valamelyikén, vagy bérmentesített zárt
borítékban elküld a „Nyerjen 1+1 milliót csekkbefizetéssel!” Magyar Posta Zrt. Budapest 1934 címre.
Borítékban történő küldéskor egy borítékba egy levelezőlap helyezhető. A szervező a sorsoláskor egy
betelt levelezőlapot egy nyereménypályázatnak tekint. A sorsoláson valamennyi, határidőig beérkezett
levelezőlap részt vesz.
A betelt levelezőlap(ok) beérkezési határideje: 2016. november 11. péntek.
A játékban egy levelezőlapon összesen 3 bélyegzőlenyomatot kell gyűjteni.
1 keletbélyegző lenyomat megszerzéséhez szükséges feltétel: legalább 1 csekk befizetése postai POS
terminálon

keresztül

történő

számlabefizetési

funkcióval,

MasterCard

vagy

Maestro

bankkártyával/hitelkártyával. Több csekk egyidejű befizetése esetén is 1 bélyegzőlenyomat jár!
4. Szervező a játékban résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
Fődíj: 1.000.000 Ft Posta Bankszámlára
(A Posta Bankszámla az FHB Bank Zrt. szolgáltatása, melyet a Magyar Posta Zrt. mint többes kiemelt
közvetítő értékesít.

*A Bankkártyás csekkbefizetés szolgáltatás ellátására kijelölt postákat megtalálja a www.posta.hu oldalon, továbbá a
Magyar Posta mobil applikációjának postakeresőjében is.
**Amennyiben rendelkezik Posta Hűségkártyával.
*** Postaszolgálatiként megjelölt küldemény a postai hálózatban bérmentesítés nélkül feladható.
**** A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez,
valamint Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a készpénzátutalási megbízás szolgáltatás igénybevételéhez, mely
ÁSZF-eket megtalál a www.posta.hu oldalon és a postákon.

További nyeremények:


3 db 200.000 Ft értékű Posta Utazás utazási utalvány

(Az utazási utalvány a Posta Utazás által szervezett utazásokhoz használható fel 2017. december
31-ig. Az utalvány 4 db egyenként 50.000 Ft címletű vouchert tartalmaz. Az ajándék készpénzre nem
váltható, és a voucherekből készpénz visszaadásra nincs mód.)


50 db 50.000 Ft értékű Nyereménybetét (A Nyereménybetét az FHB Bank Zrt. terméke, melyet
a Magyar Posta Zrt. mint többes kiemelt közvetítő értékesít.)

Posta Hűségkártyások nyereménye:


Az a Nyertes, aki a pályázati levelezőlapon feltüntette Posta Hűségkártyája számát, és a
játék ideje alatt bármikor, legalább egy alkalommal használta hűségkártyáját a postán
csekkbefizetéskor, a megnyert nyereményét duplán nyeri. (Az a nyertes, aki 50.000 Ft
értékben nyert Nyereménybetétet, Posta hűségkártyás nyertesként összesen 100.000 Ft
értékben nyer a játékban Nyereménybetétet. A postai utazási utalvány nyertese Posta
Hűségkártyás nyertesként 400.000 Ft értékben nyer utazási utalványt. Amennyiben a Fődíj
nyertese rendelkezik Posta Hűségkártyával, melynek számát a promóciós levelezőlapra
feltüntette, és a kártyát legalább egyszer használta bankkártyás csekkbefizetéskor a játék ideje
alatt, összesen 2.000.000 Ft-ot nyer Posta Bankszámlára.)

5. A játékosok a játékban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a nyertesek névsorát a szervező a
sorsolást követő 5 munkanapon belül a www.posta.hu oldalon, továbbá 15 munkanapon belül postahelyi
tájékoztató plakáton teszi közzé. A nyertesek névsoráról a szervező felvilágosítást ad a 06-1-767-8282es vagy a 06-30-770-8282-es ügyfélszolgálati telefonszámokon. A nyilvánosságra hozatal során a
Nyertesek neve és címe (csak a település megjelölésével) jelenik meg.
6. A szervező az alábbiak szerint sorsolja ki a nyereményeket:


A nyilvános sorsolást közjegyző jelenlétében tartja meg.



A nyeremények kisorsolásának időpontja: 2016. november 16. szerda 8:30



A sorsolás helyszíne: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.



A játékban összesen 108 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzás
sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben
előttük lévő tartaléknyertes a 9. pont szerint kizárásra került.

7. A nyeremények átvételét a szervező a sorsolástól számított 90 napon belül biztosítja. A nyerteseket a
szervező a levelezőlapon feltüntetett elérhetőségen legkésőbb a sorsolást követő 10. munkanapig postai
úton értesíti.
8. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a 7. pontban megadott
határidőben megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és
így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, e körülmény a szervezőnek nem róható fel.
A nyeremények átvételéhez a nyerteseknek személyesen igazolniuk kell jogosultságukat a nyeremény
átvételére. Ehhez a kapcsolatfelvételnél egyeztetett helyszínre (Posta Bankszámla és Nyereménybetét

nyereményeknél értékesítésre kijelölt postára, Postai utazási utalvány esetén előzetesen egyeztetett
postára) kell bemenniük, ahol személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolniuk a leadott
levelezőlapon szereplő adatokkal való egyezést. A nyeremény átvételének feltétele a szervező adó
megfizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok (adóazonosító jel, anyja neve, születési
hely és idő, születéskori név) megadása a nyereményátvételről szóló nyilatkozatban.
A fődíj átvételének további feltétele: a szervező a fődíjat kizárólag a nyertes saját nevén vezetett Posta
Bankszámlára történő átutalással adja át, ennél fogva a fődíj átvételének feltétele az ügyfél nevén
vezetett Posta Bankszámla, Posta Nyugdíjas Bankszámla vagy Posta Hello Bankszámla megléte, vagy
Posta Bankszámla szerződés Nyertes által történő megkötése a kijelölt postahelyek egyikén. A Posta
Bankszámla nyitás feltételeit, az általános szerződési feltételeket, továbbá a Posta Bankszámlával
kapcsolatos kondíciókat, díjakat és jutalékokat a mindenkor hatályos


Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások általános
szerződési feltételei,



Hirdetmény az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a postahelyeken értékesített lakossági
bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról
és ezek teljesítési rendjéről

dokumentumok tartalmazzák. Amennyiben a Nyertes nem rendelkezik Posta Bankszámlával, és részére
Posta Bankszámla nyitása történik a nyeremény átvételéhez, a megnyitott számlához kapcsolódó első
éves kártyadíj, a kártyagyártási díj és fél évre kiterjedően a számlavezetés díj megfizetését az FHB Bank
Zrt. elengedi. Amennyiben a Nyertes nem járul hozzá a fődíj Posta Bankszámlán történő átadásához –
ideértve, ha megtagadja a Posta Bankszámla megnyitását – a szervező a Nyertest kizárja a játékból.
9. A szervező kizárja a játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzat 1. pontjában írt
feltételeknek, vagy nem igazolja jogosultságát a nyereményre. A játékos téves adatszolgáltatásából
eredően a szervezőt felelősség nem terheli.
10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.
11. Nem alapoz meg semminemű igényérvényesítést a szervezővel szemben az, ha a Nyertes nem
elégedett a nyereménnyel.
12. A nyereményhez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a szervező átvállalja, azonban egyéb
felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a játékost terhelik.
13. 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.
14. A játékkal kapcsolatos információkat és a részvételi- és játékszabályzatot a szervező a játék időtartama
alatt a www.posta.hu internetes oldalon teszi közzé.
15. Adatkezelési tájékoztatás
A Játékosok a személyes adataikat a játékban való részvétellel önkéntesen hozzák a Szervező
tudomására azzal, hogy a Magyar Posta Zrt-hez eljuttatják az adataikat tartalmazó levelezőlapot.

a. Milyen adatokat kezelünk?
adat

Miért?
a játékos személyének
azonosításához
 a nyertes nyereménye utáni adó
megfizetéséhez
nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a
nyeremény átvételével kapcsolatos
egyeztetéshez
 a játékban való részvételi feltétel, ezért
a részvétel jogának ellenőrzéséhez
 a nyertes nyereménye utáni adó
megfizetéséhez
a nyertes nyereménye utáni adó
megfizetéséhez


név (születéskori név)

lakcím

születési idő

születési hely
anyja neve

a nyertes nyereménye utáni adó
megfizetéséhez

adóazonosító jel

a nyertes nyereménye utáni adó
megfizetéséhez

Posta Hűségkártya száma

a nyereményösszegre való jogosultság
megállapításához a 4. pont szerint

b. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?
A játékos önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a Magyar Posta Zrt-hez eljuttatja az
adatait tartalmazó levelezőlapot, illetve a nyertes a nyeremény átvételekor megadja az adatait az adó
megfizetése érdekében. [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]
c. 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.
d. Meddig kezeljük az Ön adatát?
A játékosok adatait a Magyar Posta Zrt. a sorsolásig kezeli, azt követően törli. A nyertesek adatait kezeli
csak tovább, mivel az adófizetési kötelezettséget átvállalta. 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. §]. Természetesen az érintett bármikor visszavonhatja az
adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a nyereményjáték során és ebben az esetben a Magyar Posta
Zrt. az adatokat törli. Az a játékos, 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 játékos a hozzájárulását, azonosító adatai (név, lakcím, születési idő) 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, 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 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 is megismerhetik.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a levelezőlapot nem zárt borítékban levélként küldi meg a
Magyar Posta Zrt. részére, akkor az azon szereplő adatokat megismerhetik a levelezőlap postai
felvételét, feldolgozását és kezelését végző postai munkavállalók is a postai szolgáltatás teljesítéséhez
szüksége mértékben a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény alapján.

g. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
Az „Nyerjen 1+1 milliót csekkbefizetéssel!” elnevezésű nyereményjáték adatkezeléséhez adatfeldolgozót
nem veszünk 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 tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56228/2014

További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban.
16. A Játékosok elfogadják és tudomásul veszik, hogy a nyeremények átadásáról képi felvétel készülhet.
Egyben hozzájárulnak ezen felvételek felhasználásához külön díjazás nélkül, a nyereményátvételt követő
maximum 1 éven belül. A Nyertes a képfelvétel elkészítéséhez való hozzájárulásával tudomásul veszi
azt is, hogy a képfelvételek szervező általi törlése nem érinti azokat a már nyilvánosságra hozott
képfelvételek azon másolatait, amelyek a nyilvánosságra hozatal következtében már nincsenek a
szervező birtokában.
Budapest, 2016.08.02.

Magyar Posta Zrt.
szervező

