Allianz Húsvéti tojásfestő verseny 2016
2016. március 21. – 2016. április 4.
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 a Szervező által kiválasztott 1 kép és a
legtöbb Facebook szavazatot kapó kép regisztrálója számára nyeremény kapcsolódik. A
Facebook ikonok közül a „Tetszik”, „Szeretem”, „Wow” szimbólummal történő szavazás
számít érvényesnek (a „Haha”, „Szomorú”, „Dühös”, stb. ikonok nem.)
A Játék célja, hogy a játékosok a https://jatek.allianz.hu/husveti-tojasfesto-verseny/
oldalon a regisztráció során 1 db díszített húsvéti tojásos képet töltsenek fel, amelyeket a
Szervező előzetes ellenőrzés után közzétesz Facebook oldalán. A feltöltött képekből a
Szervező a Játékot követően 1 db nyertes díszített húsvéti tojásos képet választ ki,
valamint közönségszavazás alapján is megállapításra kerül egy nyertes, a képekre a
Facebook-on keresztül lehet szavazatokat leadni, amelyet a „Tetszik”, „Szeretem”,
„Wow” gomb megnyomásával tehet meg bárki, aki Facebook regisztrációval rendelkezik
(a Játékban nem résztvevő személyek is).
1. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban való részvételre a https://jatek.allianz.hu/husveti-tojasfesto-verseny/ oldalon
történő regisztráció és 1 db díszített húsvéti tojásos kép feltöltése jogosít fel.
2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel
(továbbiakban: Játékos):
a) a Játék időpontjában 18. évét betöltött természetes személy és
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https://jatek.allianz.hu/husveti-tojasfesto-verseny/
oldalon, ahol megadja vezetéknevét, keresztnevét, email címét, születési dátumát,
telefonszámát és irányítószámát, valamint a regisztráció alatt feltölt 1 db díszített húsvéti
tojásos képet, illetve
c) elfogadja a Játékszabályzatot és adatkezelési nyilatkozatot,
d) nyereménysorsoláson történő részvételi szándék esetén direkt marketing
hozzájárulást ad.
3. A Játék időtartama:
A Játék 2016. március 21. 00:00 óra – 2016. április 4. 10:00 óra között tart. Ezen
időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem
vesznek részt a Játékban.
4. Kiválasztással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
4.a) Érvényes regisztráció
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https://jatek.allianz.hu/husveti-tojasfesto-verseny/ oldalon és a regisztráció során 1 db
díszített húsvéti tojásos képet kell feltöltenie. A regisztrációkor a következő adatokat kell
megadnia a Játékosnak, amelyek kezeléséhez az Allianz Hungária Zrt.-nek kifejezett
hozzájárulását adja:
- vezetéknév,
- keresztnév,

- e-mail cím,
- születési dátum,
- telefonszám,
- irányítószám,
- illetve ezzel egyidejűleg el kell fogadnia a Játék- és adatkezelési szabályzatot, valamint
a kiválasztásban és közönségszavazásban történő részvételi szándék esetén a
Marketing nyilatkozatot is.
A kiválasztásban csak az a Játékos vehet részt, illetve a közönségszavazás általi
nyeremény megnyerésére is csak az jogosult, aki a regisztrációval egy időben elfogadja
a Marketing nyilatkozatot és a Játék- és adatkezelési szabályzatot is a
https://jatek.allianz.hu/husveti-tojasfesto-verseny/ oldalon.
A Szervező fent tartja a jogot arra, hogy a regisztráló által feltöltött képet ne tegye közzé
a Szervező Facebook oldalán (pl.: másokat sértő tartalom miatt), ezzel kizárva a
Játékost a nyereményjátékból. A Játékos kizárásának tényéről és okáról a Szervező
ezekben az esetekben értesíti a Játékost a regisztrációkor megadott e-mail címen.
Minden Játékos kizárólag saját nevében regisztrálhat.
A Játék során ugyanazon felhasználó több alkalommal regisztrálhat különböző email
címek megadásával, azonban a regisztrációk száma nem növeli a Játékos nyerési
esélyeit sem a közönségszavazáson, sem pedig a kiválasztás alkalmával. Érvényes a
regisztráció, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel a Játékos.
A kiválasztásban és közönségszavazásban résztvevő, nem valóságnak megfelelő
adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon
Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét
növelni a Játékból kizárásra kerül, és így nem válhat a nyeremény átvételére jogosulttá.
A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás regisztrációkért. Az előírttól
eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja
magának.
Kizártak a kiválasztásból és közönségszavazásból azok a regisztrálások, függetlenül a
regisztrálás elmaradásának vagy nem megfelelőségének okából, amelyekre nem a
Szervező által a jelen játékszabályzat 3. pontjában megjelölt időtartamban kerül sor.
4.b) Kiválasztás és közönségszavazás
A kiválasztás egy, a Szervező munkavállalóiból kikerülő 3 fős bizottság/zsűri által
történik, 2016. április 5-én 10 órakor a Szervező székhelyén (1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 48-52.), amelyről jegyzőkönyv készül. A Szervező bizottság/zsűri által
kiválasztott 1 db kép feltöltője jogosult a nyereményre, amelyet az alábbi kritériumok
szerint választanak ki:
- kreativitás,
- megvalósítás színvonala.
A Szervező bizottság/zsűri által kiválasztott 1 db kép mellett a Szervező
közönségszavazás alapján is hirdet egy nyertest. Szavazni a Játékos által feltöltött képre

– amelyet az Allianz Facebook-ért felelős munkatársa tölt fel az Allianz Facebook
oldalára, a Húsvéti tojásfestő verseny elnevezésű képgalériájába – a Facebook-on a
„Tetszik”, „Szeretem”, „Wow” gomb megnyomásával lehet. A szavazatokat kizárólag az
Allianz Facebook oldalán, a Húsvéti tojásfestő verseny képgalériába feltöltött képekre
lehet leadni. A Játék időtartama alatt legtöbb szavazatot kapó képet feltöltő Játékos
jogosult a közönségszavazás általi nyereményre, amelyről jegyzőkönyv készül.
4.c) Nyeremények
Zsűri által legjobbnak ítélt díszített húsvéti tojásos képért járó nyeremény:
- 1 db családi belépő a Fővárosi Állatkertbe
Közönségszavazás által legjobbnak ítélt díszített húsvéti tojásos képért járó nyeremény:
- Cinema City 2D-s filmre szóló ajándékjegyek (4 fő részére)
A Szervező a kiválasztást és közönségszavazást követően egyezteti a nyertessel, hogy
a jogszabályi előírások szerinti határidőn belül hol és milyen módon tudja átvenni a
nyereményt.
4.d) Tartalék nyertes(ek)
A Szervező 2 db tartaléknyertest választ ki nyereményenként, akik a kiválasztás
sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Játékos helyébe lépni.
A Facebook-os közönségszavazáson a második és harmadik legtöbb szavazatot kapó
kép regisztrálói a tartaléknyertesek, akik a szavazatok mennyiségének sorrendjében
jogosultak az eredeti nyertes Játékos helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem
felel meg jelen játékszabályzat 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 5 munkanapon belül nem elérhető, vagy nem
jelentkezik a nyereményéért.
4.e) A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.
4.f) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
Szervező a kiválasztást és közönségszavazást követően a lehető legrövidebb időn belül
e-mailben értesíti a nyertest. A nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes
egyeztetést követően adja át.
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 kiválasztást és közönségszavazást követő maximum 30 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 kiválasztást és közönségszavazást 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. A Játékos a Játékra
történő regisztrációval 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/husveti-tojasfesto-verseny/ oldalon
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 elkészítés 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.
6.3. További adatkezelési szabályok
Az adatszolgáltatás és a pályázaton történő részvétel önkéntes.
Az 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 kiválasztás és közönségszavazás 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.
A játékot az Allianz Hungária Zrt. nem a Facebook szponzorálásával, jóváhagyásával
vagy a Facebookkal közösen szervezi.
Allianz Hungária Zrt.

