A Magyar Telekom Nyrt. „Gomb by Telekom” elnevezésű nyereményjátékának
szabályzata
1. A Nyereményjáték lényege
A Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., a
továbbiakban: Szervező vagy Magyar Telekom), mint szervező és adatkezelő a Telekom HU
Facebook oldalán 2017. szeptember 28. 16. óra és 2017. október 6. 16. óra között „Gomb by
Telekom” néven Nyereményjátékot hirdet (a továbbiakban: „Nyereményjáték”).
A Nyereményjáték lebonyolítója - Szervező megbízásából – a Mito Communications Zrt. (Cg.
01-10-047585, székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 23. 5. em. 4., a továbbiakban:
„Lebonyolító”), amely a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként is eljár.
2. Részvételi feltételek
2.1 A Nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált, publikus Facebook profillal
rendelkező, cselekvőképes, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt.
A Nyereményjátékban történő részvételhez a játékosnak a Telekom Facebook posztja alá kell
kommentben beírni azt a jelszót, ami a www.telekomgomb.hu oldalon fel van tüntetve.
2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Magyar Telekom Nyrt. vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, ezen megbízottak munkavállalói, valamint ezen személyeknek a
Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Magyar Telekom
megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek
és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a
Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A Nyereményjáték menete
A játékosoknak 2017. szeptember 28. 16 óra és 2017. október 6. 16 óra között van
lehetőségük a Nyereményjátékban részt venni. A játékosoknak a Nyereményjáték időtartama
alatt a Szervező által közzétett bejegyzés alatti komment szekcióba kell beírniuk azt a jelszót,
amit a www.telekomgomb.hu oldalon találnak. Az a játékos, aki a Szervező Facebook oldalán
közzétett bejegyzésben a komment szekcióban beírja a helyes jelszót, részt vehet a sorsoláson.
Egy játékos csak egy alkalommal jelentkezhet a Nyereményjátékra.
4. Moderálás
A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban
feltöltött képet, leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai
hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Magyar Telekom
Nyrt. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Magyar Telekom
Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt
feltöltő játékost vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az
esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót
terheli.

5. Nyertesek kiválasztása
A Nyereményjáték lezárulását követően Szervező a játékban jelen szabályzat szerint
résztvevő játékosok közül, akik a 3. pontban meghatározott időszakban jelentkezett, kisorsol
50 darab nyertest és 50 db pótnyertest.
A Szervező 2017. október 9. napján 10 órakor a Szervező a véletlenszerűség elvének eleget
tevő számítógépes sorsoló program megállapítja a nyertesek személyét. A sorsolás nem
nyilvános.
A Szervező a nyertesekkel az eredményt a kérdést tartalmazó Facebook poszt alatti komment
szekcióban, valamint a nyerteseknek küldött privát üzenet formájában közli, és felszólítja
arra, hogy a Facebookon keresztül a Szervezőnek küldendő privát üzenet formájában keresse
fel a Szervezőt a nyeremény átvételi módjának tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertesek
Játékos a nyereményét át kívánják venni, akkor a Szervező általi válasz, illetve felhívás
elküldésétől számított 3 (három) naptári napon belül kötelesek a Szervezőnek a Facebook-on
keresztül privát válasz üzenetben visszaigazolniuk a nyeremény átvételi szándékukat és
közölni a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat.
6. Nyeremények
50 db „Gomb by Telekom”.
A nyeremény más nyereményre és készpénzre nem váltható.
7. A nyeremények utáni adózás
A nyereményt a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a nyerteseknek. A nyeremények után a
Magyar Telekom Nyrt., mint Szervező fizeti meg a közterhet.
8. Adatvédelem
A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a
Játék lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje.
A Magyar Telekom Nyrt. a Nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos
adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen Nyereményjátékkal összefüggésben
kezeli (adatkezelő). Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok a Nyereményjáték befejezését
követően megsemmisítésre kerülnek. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv”) értelmében
a Magyar Telekom, mint adatkezelő és a Mito Communications Zrt., mint adatfeldolgozó
kezeli, illetve dolgozza fel a játékosok személyes adatait. A résztvevők személyes adatainak
kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, cím, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen
játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez a Nyereményjátékban való
részvételkor Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az
alábbi címen: socialhub@telekom.hu. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai

kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Magyar Telekom Nyrt.
által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotv-ben
foglaltak feltételek szerint.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Magyar Telekom Nyrt., mint
Szervező/Adatkezelő, valamint a Mito Communicatons Zrt., mint Adatfeldolgozó felel. Az
Adatkezelő és az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített
kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-50333/2012

9. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát
a Nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse.
A szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló
értesítést a Szervező közzéteszi a Telekom HU Facebook oldalán. A játékosok felelőssége,
hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Felhasználó kizárólagosan felelős továbbá az alkalmazás felhasználása során általa megadott
képi üzenetben foglaltakért (szöveges és kép tartalom), így az abban foglalt esetleges
jogellenes tartalmakért. Magyar Telekom Nyrt. a beküldött/feltöltött képek/posztok
tartalmáért felelősséget nem vállal.
Játékos köteles esetlegesen okozott kár miatt a Magyar Telekom Nyrt-t 3. személy igénye alól
teljes körűen mentesíteni.
Szervező jogosult bármely játékost a Nyeremény játékból kizárni, különösen, ha a játék
kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely
játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár
el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Magyar Telekom Nyrt. minden
nemű felelősséget elhárít, így többek között a Facebook profilon és a nyeremény átvételének
egyeztetése során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás,
telefonszám-elírás stb.), valamint a nyeremény átadásából eredő, a Szervezőn kívüli okból
bekövetkezett károkért a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat
megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt
a Játékban való részvétel nem valósul meg.
Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési lehetőséget kizárnak a
Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben felmerült károkkal kapcsolatban. A
Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges

károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyereménnyel összefüggésben merülnek fel.
A Nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, semmilyen módon nem szponzorálja vagy
támogatja.
Budapest, 2017. szeptember 28.
Szervező
Magyar Telekom Nyrt.

