Allianz – mithozajovo.com elnevezésű játéksorozat
ECO játékának
KÜLÖNÖS JÁTÉKSZABÁLYZATA
Az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., a továbbiakban:
Szervező) a mithozajovo.com nyereményjáték sorozat (a továbbiakban: Játéksorozat) keretében
ECO nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) szervez, amelyben a résztvevők között
nyereményeket sorsol ki.
Jelen különös játékszabályzat a Játéksorozat közös, valamennyi Játékra vonatkozó általános
szabályitól eltérő, különös szabályait tartalmazza, az itt nem szabályozott kérdésekben a
Játéksorozat általános játékszabályzatában foglaltak az irányadók.
1. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban való részvételre a www.mithozajovo.com oldalon történő regisztrálás és az ECO
kérdőív kitöltése jogosít fel.
2. A Játék időtartama:
A Játék 2012. december 03. napján 00.00 órától 2013. január 6. napján 24.00 óráig tart.
3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
3.a) Érvényes regisztrálás
A Játékos regisztrál a Játékra, majd válaszol az adott Játék kérdéseire, amellyel pontszámokat
gyűjt. A regisztrációkor a Játékosnak el kell fogadnia a jelen különös játékszabályt.
3.b) Sorsolás
A Játék nyereményeinek kisorsolására 2013. január 9-én 10.00. órakor kerül sor.
3.c) Nyeremény
A Játék nyereményei:
- 1 darab hőtérkép készítés
- 1 darab energetikai tanúsítvány készítése
- 1 darab vásárlási utalvány a www.zoldpolc.hu weboldalon 20 000 + ÁFA Ft értékben
4. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Játékos a Játékba való regisztrálásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban
foglalt valamennyi feltételt, valamint a regisztrálással egyidejűleg kifejezetten beleegyezését adja
ahhoz, hogy:
a, a regisztrálás, valamint az egyes Játékok során, a kérdőíven megadott adatai a Szervező
adatbázisába kerüljenek , és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatáig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játéksorozat során, valamint a
jövőben saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény,
valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a
jelen Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók
által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak
kell tekinteni a részvétel során, a regisztrálással megadott hozzájárulás alapján.
b, a nyertes játékosok adatait, nevüket, fotójukat és lakcímüket - kizárólag a település
közigazgatási megnevezésével - a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

c, a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit
a Szervező reklám céljából felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön
díjazás nélkül.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Allianz Hungária Zrt., nyilvántartási száma: 40920.
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére
nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az
adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését telefonon, a
Szervező által megadott központi ügyfélszolgálat 06 40 421 421-es telefonszámán, vagy postai
úton írásban a következő címre küldött levélben: Allianz Hungária Zrt. Állománykezelési
Központ 8210 Veszprém Pf.: 1163.
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