Allianz „Nagy Őszi Átalakítás” nyereményjáték
2014. október 20. – 2014. november 18.
Játék- és adatkezelési szabályzat
Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.;
cégjegyzékszám: 01-10-041356; adószám: 10337587-4-44) (továbbiakban: Szervező)
játékot szervez (továbbiakban: Játék), amelyhez nyereménysorsolás kapcsolódik. A
Játék célja, hogy felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy érdemes az otthonhoz tartozó
új berendezések, termékek megvásárlásakor azokra biztosítást kötni, illetve meglévő
biztosításaikat is aktualizálni.
1. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban való részvételre a https://jatek.allianz.hu/osziatalakitas oldalon a játék
időtartama alatti regisztráció és a Játék felületén az adott naphoz tartozó ajándékcsomag
legalább egyszeri kibontása jogosít fel.
2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel
(továbbiakban: Játékos):
a) a Játék időpontjában a 18. évét betöltötte, természetes személy és
b) a Játék ideje alatt regisztrál a https://jatek.allianz.hu/osziatalakitas oldalon nevének email címének, születési dátumának, telefonszámának, e-mail címének, irányítószámának
megadásával, valamint válaszol arra a kérdésre, hogy rendelkezik-e ingatlannal, és
albérletben lakik-e.
c) elfogadja a játék- és adatkezelési szabályzatot
d) elfogadja a marketing nyilatkozatot,
e) a napi nyeremény megnyerése érdekében a Játék időtartama alatt legalább egyszer
kibontja az adott naphoz tartozó ajándékcsomagot
f) a fődíj megnyeréséhez a Játék időtartama alatt, a regisztrációt követően kapott emailben szereplő linkre kattintva legalább öt alkalommal ellátogat a játék oldalára, és ott
kibontja az aktuális naphoz tartozó ajándékcsomagot.
3. A Játék időtartama:
A Játék 2014. október 20. 12:00 óra – 2014. november 18. 24:00 óra között tart. Ezen
időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem
vesznek részt a Játékban.
4. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
4.a) Fődíj sorsolás és napi nyeremények
a) Napi nyeremények: A Játék időtartama alatt minden nap gazdára talál egy
nyeremény. A napi nyereményt az egyes ablakok mögött található ajándékdobozok
rejtik. Minden nap egy darab ajándékdoboz tartalmazza a napi nyereményt – az a
játékos nyeri meg, aki azt kinyitja. Ugyanaz a játékos maximum két alkalommal nyerhet a
napi nyeremények közül a játék során.

b) Fődíj: Azon Játékosok között, akik a Játék időtartama alatt legalább ötször kibontják
az adott naphoz tartozó ajándékcsomagot, a Szervező fődíjat sorsol ki, 2014. november
28-án, 10 órakor, a Szervező székhelyén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52),
a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, amelyről
jegyzőkönyv készül.
4.b) Nyeremények
a) Napi nyeremények:
 5.000 Ft értékű MOL kártya
 5.000 Ft értékű Spar kártya
 1 éves Praktika magazin előfizetés
 5.000 Ft értékű Shopline vásárlási utalvány
 5.000 Ft értékű Feldobox „Fantázia” kártya
b) Fődíj: 100.000 Ft értékű IKEA vásárlási utalvány
4.c) Tartalék nyertes(ek)
A Szervező 2 db tartaléknyertest sorsol ki a fődíj esetén, akik a kisorsolás sorrendjében
jogosultak az eredeti nyertes Játékos helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem
felel meg jelen játékszabály követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy
nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Szervező által
megadott, az értesítéstől számított 10 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a
nyertes.
4.e) A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.
4.f) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
A napi nyereményeket a Szervező megbízásából a Grey Hungary Kft. (Székhely: 1061
Budapest, Andrássy út 9., adószám: 12185063-2-42, cégjegyzékszám: 01 10 041348) és
az A4C Marketing Kft. (Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01-09666794, adószám: 12328451-2-43), mint adatfeldolgozó juttatja el a nyertesekhez. Az
A4C Marketing Kft. a lehető legrövidebb időn belül email-ben egyeztet a napi
nyertesekkel a nyeremény eljuttatásának részleteivel kapcsolatban. Kivételt képez ez
alól a játék végén kisorsolásra kerülő fődíj, amelyet a Szervező sorsol ki, ő tájékoztatja
róla a nyertest és juttatja el hozzá a nyereményt. A kisorsolt nyeremény a nyertessel
történt előzetes egyeztetést követően kerülnek átadásra.
A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a
nyeremények 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 maximum 20 napon belül kerül átadásra, amennyiben
e határidőben a nyertes nyereményét nem venné át, úgy az adott nyeremény szerinti
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 20 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 gondnokával együtt
jogosult. A Játékos hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, video és
hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet.
5. A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékról információk a https://jatek.allianz.hu/osziatalakitas oldalon a találhatók.
6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
6.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban a Játékos a regisztráláskor megadott
nyilatkozatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi
feltételt, és a regisztrációs felületen megadott hozzájárulással kifejezett beleegyezését
adja ahhoz, hogy az Allianz Hungária Zrt. a felületen és a jelen Szabályzat 4a) pontjában
felsorolt adatokat az ismeretszerzési célú játékhoz szükséges mértékben és célból
kezelje, feldolgozza, és az adatkezelési időtartam alatt megőrizze.;
6.2. A nyereménysorolásban történő részvétel érdekében a felületen és a jelen
Szabályzat 4a) pontjában felsorolt adatok direkt marketing tartalmú küldemények
céljából történő kezelése érdekében adott hozzájárulással a Játékos kifejezetten
hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
a) az adatokat az Allianz Hungária Zrt. a jövőben saját marketingtevékenysége,
termékei ismertetése, (személyre szabott) ajánlatok elkészítése és Játékos
részére történő megküldése céljából felhasználhatja,
b) a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét,
akár részleteit az Allianz Hungária Zrt. reklám céljából felhasználhatja,
c) a nyertes pályázók nevét és lakcímét - kizárólag a település közigazgatási
megnevezésével – az Allianz Hungária Zrt. nyilvánosságra hozhatja.
d) a nyertes pályázók adatai a nyeremények átadása céljából a Szervező által
megbízott, Grey Hungary Kft. és A4C Marketing Kft. részére kiadásra kerülnek.
6.3. További adatkezelési szabályok
Az adatszolgáltatás és a pályázaton történő részvétel önkéntes.

Az ismeretszerzési célú játék érdekében megadott személyes adatok kezelésének
időtartama 5 év, de legfeljebb azon időtartam, amely alatt a játékkal összefüggésben
bármilyen igény érvényesíthető.
A megadott adatoknak a direkt marketing megkeresések küldése céljából adott
hozzájárulás esetén történő adatkezelési időtartama a hozzájárulás visszavonásáig
terjedő időszak.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Allianz Hungária Zrt., nyilvántartási száma:
40920.
Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott
eseteket, valamint a fenti nyilvánosságra hozatal esetét.
A Játékos a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően bármikor
visszavonhatja marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, illetve kérheti
adatai törlését telefonon, a Szervező által megadott központi ügyfélszolgálat 06 40 421
421-es telefonszámán, a hirlevel@allianz.hu e-mail címre, vagy postai úton írásban a
következő címre azonosíthatóan küldött levélben: Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 48-52, Market Management osztály.
Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait az adatvedelmifelelos@allianz.hu
címen jelezheti, további jogorvoslati jogaira pedig az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.
7. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt
felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói,
b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. §
(1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. További információ
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen
Játékszabály 7. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a
Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
Allianz Hungária Zrt.

