JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Magyar
Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (a továbbiakban: Biztosító) által támogatott
felületeken megjelenő nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

1. A Játék leírása
A biztosító felmérést végez termékfejlesztési irányainak piaci vizsgálata, tagjai igényeinek
feltérképezése, ill. annak felmérése céljából, hogy a tagok mennyire ismerik az Biztosító
kiegészítő tevékenységeit.
Azok, az Egyesület elektronikus rendszerében nevük és tagkód szerint nyilvántartott aktív
tagok, akik az online kérdőívet kitöltve visszaküldik és a jelen Játékszabályzat 4. pontjában
meghatározott feltételek szerint jelentkeznek a játékra, nyereményjátékban vesznek részt.
Az online kérdőív kitöltése önmagában nem jelenti a nyereményjátékban való részvételt.
A Játék szervezője a Biztosító.
2. A Játékban résztvevő személyek
.
2.1.
A Játékban részt vehet minden az 1. pontban meghatározott módon nyilvántartott aktív tag
biztosított természetes személy, kivéve a 2.2. pontban meghatározottakat.
2.2..
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint azok Ptk. szerinti közeli
hozzátartozói
,
- a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottai, valamint azok közeli hozzátartozói.
3. A Játék időtartama
Kezdete: 2018 június 4.
Vége:

2018 június 30.
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4. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni az alábbiakban részletezett módon lehet:
A játékos rákattint arra a linkre, mely elnavigálja az anonim kérdőívre, és a felkínált felületen
nyilatkozik a játékban való részvételi szándékáról. /a linken található jelölőnégyzet X jellel
történő jelölése/ Ezzel úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a nyereményjátékban való részvétel
feltételeit.
A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos önkéntes és határozott
hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez a nyereményjátékban történő részvétel céljából.
Az elektronikus felületen meg kell adni a nyertes azonosítása és értesítése céljából
szükséges adatokat (ezek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, és telefoni
elérhetőség)
.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése
esetén érvényes.

5. Nyeremény
A regisztrált válaszadók közül a játékban 1 db Acer TravelMate TMB 117M-P345 típusú
laptop kerül kisorsolásra.

6. Sorsolás
A résztvevő Játékosok között a sorsolás a Biztosító székhelyén sorsolási bizottság
jelenlétében történik.
A sorsolás időpontja: 2018 július 5. napján 13:00 órakor.
7. Nyertesek értesítése
A nyertest a Biztosító írásban, az általa megadott e-mail címen értesíti, a sorsolást követő 5
munkanapon belül.
8. A nyeremények érvényesítése
A nyeremény érvényesítése a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés
megküldését követő 30 napon belül.
A Játékosok kötelesek együttműködni a Biztosítóval a nyeremény érvényesítése/igénybe
vétele érdekében. Amennyiben a nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és
ezzel összefüggésben a nyeremény igény nem érvényesíthető, a Biztosítót semmilyen
felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel nyilatkozatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy
- megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Biztosító, mint adatkezelő
adatbázisába kerüljenek és azokat a Biztosító minden további engedély és ellenszolgáltatás
nélkül kezelje
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A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási
jegyzőkönyvet a Biztosító székhelyén 5 évig megőrzi, melyet követően a Játékkal
kapcsolatos adatok törlésre kerülnek.
A Biztosító a személyes adatokat Az EU Általános Adatvédelmi rendelet /GDPR/ és az
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései szerint bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazás keretei
között.
10. Felelősség kizárás
Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Biztosító nem
vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során
(vagy azt követően) a Biztosítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat
terheli.
A Biztosító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Biztosító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot
tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el.
11. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és
feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét
(kizárólag a település megjelölésével) a Biztosító a Játék végétől számított 6 hónapig
nyilvánosságra hozza.

Kelt: Budapesten, 2018 május 28. napján.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös
Biztosító Egyesülete

