SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Allianz Instagram nyereményjáték sorsolás
2020. augusztus 27. – 2020. szeptember 20.
Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám: 01-10041356; adószám: 10337587-4; a továbbiakban: Szervező) nyereménysorsolást szervez (továbbiakban:
Sorsolás).
A Sorsolás keretében azon résztvevők között, akik megfelelnek a jelen szabályzat és adatkezelési
tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) 1. és 2. pontjában foglalt együttes feltételeknek, kisorsolásra
kerül 1 db 100.000 forint (azaz Százezer forint) értékű ajándékutalvány.
1. A nyereménysorsolásban történő részvétel feltételei
A nyereménysorsolásban kizárólag az vehet részt, aki együttes feltételeknek megfelel:
a) a nyereménysorsolás időpontjában 18. évét betöltött természetes személy és
b) Posztol egy képet az Instagramon egy olyan kedvenc pillanatáról, amit szeretett volna, hogy
örökké tartson, és használja az #azélménytartsonörökké hastag-et, mely ékezet nélkül és ékezet
használatával egyaránt érvényes,
c) valamint követője az Allianz Hungária Instagram oldalának (@allianzhungaria).
2. A Sorsoláshoz szükséges regisztráció időtartama, a játék mechanizmusa
A sorsolásban a 2020. szeptember 20. 24:00 óráig posztolók vehetnek részt. Ezen időszak utáni
időpontban történt posztok nem vesznek részt a sorsolásban.
A Szervező a Játék lezárultát követően a Sorsolás feltételeinek megfelelő Játékosok beazonosításhoz
szükséges adatairól listát készít elő a Sorsolás lebonyolításához.
3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
Akik a játék ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni a
Sorsoláson.
A Játék során ugyanazon résztvevő – függetlenül attól, hogy hányszor posztolt, csak egy alkalommal
vehet részt a sorsolásban.
A Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, illetve azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok
megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a sorsolásból kizárásra kerül, és így nem válhat a
nyeremény átvételére jogosulttá, egyúttal megadott adatai reklámcélú megkeresésre nem kerülnek
felhasználásra.
A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével
a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
4. Sorsolás
A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal
történik az Allianz Hungária Zrt. székhelyén (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.), amelyről
jegyzőkönyv készül.
A nyeremények kisorsolása: 2020. szeptember 25. 10:00

5. Nyeremény
A részvételi feltételeket teljesítő Résztvevők között 1 darab 100.000 (Százezer) forint értékű
Meglepkek.hu ajándékutalvány kerül kisorsolásra.
A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások szerinti határidőn
belül hol és milyen módon kapja meg a nyereményt.
6. Tartalék nyertes(ek)
A Szervező 2 fő tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes
helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen
Szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és
ezért a sorsolásból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott értesítéstől számított 5 munkanapon
belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a nyereményéért.
7. A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át.
8. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok
A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül Instagram direkt üzenetben értesíti a
nyertest, amiben a nyeremény postázásához szükséges adatok egyeztetésre kerülnek. A kisorsolt
nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át. A Nyertes az
Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt.
A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremény kiszállításának
költségét a Szervező viseli.
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett
károkért a Szervező és a lebonyolításban részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.
A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi
keretek között érvényesítheti.
A nyeremény a kisorsolást követő 30 napon belül kerül átadásra, amennyiben e határidőben a nyertes
nyereményét nem venné át, úgy a sorsolás szerinti első tartaléknyertes lép a helyébe.
A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából
eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30
napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem
tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező
felelőssége nem állapítható meg.
A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel
időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével
és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult.
9. A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékról információk a https://www.allianz.hu/hu/nyeremenyjatekok.html oldalon találhatók.

10. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
10.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
10.2. Az Allianz Hungária Zrt. a nyertes pályázó keresztnevét és lakcímét - kizárólag a település
közigazgatási megnevezésével – az Allianz Hungária Zrt. nyilvánosságra hozhatja.
10.3. További adatkezelési szabályok
a.) Az adatkezelő
Az adatkezelő az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; www.allianz.hu;
telefonszám: 06 1/20/30/70 421 1 421).
Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek
átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a 10.2. pont szerinti
nyilvánosságra hozatal esetét.
b.) Az adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelmi tisztviselő – elérhetősége: a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. postai cím
vagy a www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html internetes oldal.
Az adatvédelmi tisztviselő az általános adatvédelmi rendelet értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett
bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel,
észrevételeivel
forduljon
az
adatvédelmi
felelőshöz
bizalommal
a
http://www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html oldalon található bejelentő felületen keresztül.
c.) Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes.
Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: a játékszabályzat elfogadása..
Kezelt adatok: a Játékosok Instagram felhasználói neve, valamint a nyertes neve és lakcíme.
d.) Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személyek ismerhetik meg.
e.) Az adatkezelés/tárolás időtartama
Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) év.
f.) A Játékos jogosult bármikor visszavonni az Allianz Hungária Zrt. Instagram oldalának követését,
az Instagram oldal működésének megfelelően, amelyre vonatkozóan szabályokat itt talál:
https://help.instagram.com/.
g.) Tájékoztatás az érintett jogairól
Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint kérelmezheti tőlünk az általunk kezelt
személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozását,
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja
adathordozhatósághoz való jogát. Részletes információt ezzel kapcsolatban a
https://www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html/ oldalon talál.

h.) Az adatfeldolgozók
Név
Székhelye
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Allianz
Technology
SE Könyves Kálmán krt. 48-52. | Szerver üzemeltetés
Magyarországi Fióktelepe
H-1087 Budapest, Hungary
Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók személyéről a
Szervező Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.) érhető el
tájékoztató.
i.) Az Allianz Hungária Zrt. a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát
szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági
intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.
j.) Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról
Ön az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; http://www.naih.hu;
ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Részletes információt ezzel kapcsolatban a
https://www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html/ oldalon talál.
k.) Jogorvoslati lehetőség
Ön jogosult bírósághoz fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben dönthet arról, hogy a pert a
biztosító tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU
tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon a pert az Ön lakóhelye, tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.
11. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek
Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,
b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. § (1)
bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
12. További információ
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen szabályzatban
meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.
A Játék kommunikációs anyagokban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem
alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.
Allianz Hungária Zrt.

