
*ÉnPostám Hűségprogram Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 
 

A Magyar Posta Zrt. 

„Megújult külső, mindig nyerő tartalom!” nyereményjáték 

Részvételi és Játékszabályzata 

 

1. Általános feltételek  

A Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: szervező) „Megújult külső, mindig nyerő tartalom!” 

elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: játék), amelyben minden – 6. pontban 

meghatározott személyi körbe nem tartozó – Posta Hűségkártyával/Én Postám kártyával 

rendelkező (a továbbiakban: játékos) részt vehet, aki a játék időtartama alatt:  

 részt vesz az ÉnPostám Hűségprogramban, és Posta Hűségkártyáját / ÉnPostám 

kártyáját (továbbiakban együttesen: kártya) a játék ideje alatt legalább 4-szer 

használja az aktuálisan hatályos ÁSZF*-ben rögzítettekkel összhangban 

pontgyűjtésre vagy pontbeváltásra.  

2. Részvételi feltételek: 

2.1. A játék időtartama: 2016. november 7. – december 31. 

2.2. A sorsoláson azon személyek vesznek részt,  

 akik az 1. pontban rögzítettek szerint a játékban érvényesen részt vesznek, 

 kártyájuk státusza a sorsolás időpontjában is aktív. 

 

A sorsoláson minden játékos csak egyszer kerülhet be a sorsolási állományba, 

függetlenül attól, hogy hányszor teljesítette a részvételi feltételt. 

2.3. Sorsolás időpontja: 2017. január 17. 8:30  

2.4. Sorsolás helyszíne: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. A sorsolásra 

közjegyző jelenlétében kerül sor. 

2.5. Sorsolás módja: A nyertesek kisorsolása azon játékosok közül történik, akik teljesítik az 

1. és 2.2. pontban meghatározott részvételi feltételeket. A sorsolás módja: gépi sorsolás. 

2.5. Nyeremények: 

Fődíj: 1.000.000 Ft értékű eBolt vásárlási utalvány 

További díjak:  

 5 db Philips Saeco darálós kávéfőző 

 5 db Samsung UHD 43” LED TV  

 5 db LENOVO Miix 300 10,1” tablet  

 100 db 5000 Ft értékű AVON ajándékcsomag 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket a játék ideje alatt megváltoztassa, helyettük 

hasonló értékű nyereményt biztosítson. 



2.6. Kártyahasználat: 

A kártya használata megvalósul,  

 ha a kártyabirtokos kártyájával a hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételeknek 

megfelelően hűségpontot gyűjt vagy hűségpontot vált be a játék ideje alatt. 

3. Nyertesek értesítése, nyertesek névsorának nyilvánosságra hozatala 

A nyerteseket a szervező a Programba való jelentkezéskor megadott elérhetőségek valamelyikén 

(telefonszám/postacím/e-mail cím) legkésőbb a sorsolást követő 10. munkanapig értesíti. 

A szervező a nyertesek névsorát a sorsolást követő 10 munkanapon belül a www.posta.hu oldalon 

teszi közzé. A nyertesek névsoráról a szervező felvilágosítást ad a 06-1-767-8282-es vagy a 06-30-

770-8282-es ügyfélszolgálati telefonszámokon. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertesek neve és 

címe (csak a település megjelölésével) jelenik meg. 

4. Tartaléknyertes 

A játékban tartaléknyertes nem kerül kisorsolásra. 

5. Nyeremény átvételi feltételek 

5.1. A nyeremények átvételét a szervező a sorsolástól számított 90 napon belül biztosítja.  

5.2. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása az 5.1. 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. 

5.3. A nyeremények átvételéhez a nyerteseknek személyesen igazolniuk kell jogosultságukat a 

nyeremény átvételére. Ehhez a kapcsolatfelvételnél egyeztetett helyszínre kell bemenniük, ahol 

személyazonosításra alkalmas hatósági okmányuk (személyazonostó igazolvány, útlevél, kártya 

formátumú vezetői engedély) és a Posta Hűségkártyájuk/ÉnPostám kártyájuk bemutatásával kell 

igazolniuk a kártyaigényléskor (módosításkor) megadott 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.  

5.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók. 

5.5. Nem alapoz meg semminemű igényérvényesítést a szervezővel szemben az, ha a Nyertes nem 

elégedett a nyereménnyel.  

5.6. 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. 

 

 



6. Játékból kizárt személyek 

A játékban a szervező Marketingkommunikációs igazgatóság Üzleti kommunikációs osztályának 

munkatársai, valamint az Online csatorna kompetencia központ alkalmazottai, és ezen személyek 

Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 

7. Játékszabályzat közzététele 

A játékkal kapcsolatos információkat és a részvételi- és játékszabályzatot a szervező a játék 

időtartama alatt a www.posta.hu internetes oldalon teszi közzé. 

8. Adatkezelési tájékoztató 

A játékosok a Posta Hűségkártyájukon/ÉnPostám kártyájukon is szereplő LÜA azonosítóval 

kerülnek be a sorsolási adatbázisba a részvétel feltételeinek teljesítése esetén. A sorsolásra a 

LÜA azonosító alapján kerül sor. A nyertesek LÜA azonosítója alapján a szervező a Posta 

Hűségkártya/ÉnPostám kártya igénylésekor vagy adatmódosításakor megadott azonosító 

adatok alapján azonosítja a nyerteseket és az akkor megadott kapcsolattartási adatokon 

keresztül veszi fel velük a kapcsolatot. 

a. Milyen adatokat kezelünk? 

adat Miért? 

LÜA azonosító 

 a játékos és közülük a nyertesek 
személyének azonosításához 

 a játékban való részvételi jogának 
ellenőrzéséhez  

 a játékosok közül a nyertesek 
kisorsolásához. 

név (születéskori név) 

 a nyertes személyének 
azonosításához 

 a nyertes nyereménye utáni adó 
megfizetéséhez 

levelezési cím 

nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a 

nyeremény átvételével kapcsolatos 

egyeztetéshez 

telefonszám 

nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a 

nyeremény átvételével kapcsolatos 

egyeztetéshez 

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

születési idő 

 a nyertes személyének 
azonosításához 

 a nyertes nyereménye utáni adó 
megfizetéséhez 

születési hely 

 a nyertes személyének 
azonosításához 

 a nyertes nyereménye utáni adó 
megfizetéséhez 

anyja neve 

 a nyertes személyének 
azonosításához 

 a nyertes nyereménye utáni adó 
megfizetéséhez 

http://www.posta.hu/


adóazonosító jel 
a nyertes nyereménye utáni adó 

megfizetéséhez 

képfelvétel a nyertesről és a nyeremény átvételéről 

nyereményjátékról és a nyertesről való 

tájékoztatás, továbbá a Magyar Posta Zrt. 

imázsának erősítése, szolgáltatásainak 

népszerűsítése, és reklámozása céljából  

 

b. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére? 

A játékosok és nyertesek adatait a Magyar Posta Zrt. önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, 

ami abban nyilvánul meg, hogy a nyereményjátékban a Posta Hűségkártyájuk/ÉnPostám 

kártyájuk használatával vesznek részt illetve a nyertes a nyeremény átvételekor megadja az 

adatait az adó megfizetése érdekében. [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont] 

A nyertesről és a nyeremény átvételéről képfelvétel a nyertes előzetes hozzájárulása alapján 

történik, ami abban nyilvánul meg, hogy a nyertes a képfelvétel elkészítése előtt az erre 

vonatkozó adatkezelési tájékoztatás ismeretében írásban ehhez megadja a hozzájárulását. 

[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. 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. 

d. Meddig kezeljük az Ön adatát? 

A játékosok adatait a nyereményjáték lebonyolításával összefüggő célból 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. §].  

A képfelvételeket a Magyar Posta Zrt. a nyeremény átvételét követő 1 évig kezeli. 

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. Amennyiben 

hozzájárulását a játékos vissza kívánja vonni, akkor kérjük, jelezze, hogy azt csak „Megújult 

külső, mindig nyerő tartalom!” elnevezésű nyereményjáték vonatkozásában kívánja 

visszavonni, vagy az ÉnPostám Hűségprogramban való részvételét is meg kívánja szüntetni. 

f. Kik ismerhetik meg az adatait? 

Az adatokat a nyereményjáték lebonyolításával összefüggő célból 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 és levelezési címük települését a nyertesek körének tájékoztatásához, a Magyar Posta 

Zrt. a játékszabályzatban foglaltak szerint közzéteszi, ahhoz bárki hozzáférhet. 

Mivel a Magyar Posta Zrt. a nyertesek kapcsolat-felvételi adatait és azonosító adatait a 

kisorsolt LÜA azonosítók alapján használja fel a nyeremények átadásához így a nyertesek 

ezen adatait a nyereményjáték lebonyolításával összefüggő célból az Online Csatorna 

Kompetencia Központnak a Posta Hűségkártya/ÉnPostám kártya birtokosok adatainak 

nyilvántartására szolgáló adatbázishoz hozzáféréssel rendelkező munkavállalók 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 is megismerhetik. 

g. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

A „Megújult külső, mindig nyerő tartalom!” 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 a jelen játékszabályzat 8. pont e) alpontjában megjelölt elérhetőségeken.  

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-76272/2014 és NAIH-56228/2012 

További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban. 

 

9. Képi felvételek 

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. november 7.  

 

 

 

 

 

Magyar Posta Zrt. 

szervező 
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