Allianz „A konyha mindenkié!” nyereményjáték
2017. augusztus 1. – 2017. augusztus 20.
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 a megszerzett értékek, vagyontárgyak
védelmének, és a jövőre való anyagi felkészülés fontosságára.
1. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban való részvételre a promo.allianz.hu/akonyhamindenkie oldalon történő
regisztráció 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
b) a Játék ideje alatt érvényesen regisztrál a promo.allianz.hu/akonyhamindenkie oldalon
és megadja:
- vezetéknevét
- keresztnevét
- email címét
- születési évét
- telefonszámát
- családi állapotát
- Rendelkezik-e ingatlannal/gépjárművel/utazik-e évente legalább egyszer
külföldre/szeretne-e anyagilag felkészülni a jövőre?
- Érdekli-e Allianz utasbiztosítási ajánlat?
c) elfogadja a marketing nyilatkozatot és a játékszabályzatot.
3. A Játék időtartama:
A Játék 2017. augusztus 1. 00:00 óra – 2017. augusztus 20. 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) Érvényes regisztráció
A
Játékosnak
a
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a
promo.allianz.hu/akonyhamindenkie oldalon. A regisztrációkor a következő adatokat kell
megadnia a Játékosnak, amelyek kezeléséhez kifejezett hozzájárulását adja:
- vezetéknevét

- keresztnevét
- email címét
- születési évét
- telefonszámát
- családi állapotát
- Rendelkezik-e ingatlannal/gépjárművel/utazik-e évente legalább egyszer
külföldre/szeretne-e anyagilag felkészülni a jövőre?
- Érdekli-e Allianz utasbiztosítási ajánlat?
Minden Játékos kizárólag saját nevében regisztrálhat.
A Játék során ugyanazon felhasználó csak egy alkalommal regisztrálhat, azaz csak
egyszer lehet a Játékban részt venni.
A nyereménysorsolásban 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 sorsolásból 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.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban
foglaltak bármi nemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű
felelősséget vállalnak.
4.b) Sorsolás
A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes
programmal történik, 2017. augusztus 23-án 10 órakor a Szervező székhelyén (1087
Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), amelyről jegyzőkönyv készül.
4.c) Nyeremény
Az összes regisztráló között
- 1 db asztali grill sütőt (ECG)
- 1 db gyümölcscentrifugát (Sencor)
- 1 db szendvicssütőt (Philips)
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.
4.d) Tartalék nyertes(ek)
A Szervező 2 db tartaléknyertest sorsol ki, 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 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 10 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a
nyereményéért.

4.e) A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.
4.f) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
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 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 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 promo.allianz.hu/akonyhamindenkie 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 adatkezelési célja, jogalapja, időtartama, adatfeldolgozók, és egyéb tájékoztatás
Az adatszolgáltatás és a pályázaton történő részvétel önkéntes.
A játék érdekében megadott személyes adatok kezelésének időtartama 5 év, de
legfeljebb azon időtartam, amely alatt a játékkal összefüggésben bármilyen igény
érvényesíthető.
Az adatkezelő 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.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és
tájékozott hozzájárulás.
A Játékos a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően bármikor
visszavonhatja a regisztráció során esetlegesen megadott marketing célú
adatkezeléshez történő hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését telefonon, a
Szervező által megadott központi ügyfélszolgálat +36 (1/20/30/70) 421-1-421-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 menedzsment igazgatóság.
A Játékos jogosult a nyereményjáték során, illetve a sorsolásának időpontját követően
kezdeményezni személyes adatainak törlését telefonon, a Szervező által megadott
központi ügyfélszolgálat +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámán, a
marketing@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 menedzsment igazgatóság.
Az adatfeldolgozó:
Név
Allianz
Managed
Operations & Services
SE
Magyarországi
fióktelepe

Székhelye
Tevékenység
székhelye/telephelye:
Szerver üzemeltetés
Könyves Kálmán krt. 4852. | H-1087 Budapest,
Hungary

Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók
személyéről a Szervező Ügyfélszolgálati Irodájában érhető el tájékoztatót.
Az adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozóval munkavégzésre irányuló
vagy megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén a résztvevő kérelmére a
Szervező tájékoztatja az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint
lehetőséget biztosítanak álláspontja kifejtésére.
 Az Allianz Hungária Zrt. az Infotv. 7. §-ának figyelembevételével az adatok
biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős
technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy
biztonságosan kezelje az Allianz Hungária Zrt. által kezelt személyes adatokat, illetve
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az
adatvesztést.
Jogorvoslati lehetőség
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó
információt az Infotv. 13. valamint 15-16. pontjai „Az érintettek jogai és érvényesítése”
cím alatt tartalmazzák – ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kifogást is –,
amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy
további kérdéssel lehet fordulni. Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy az Infotv.-ben foglaltak szerint bírósághoz
is fordulhat.
Az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős
elérhetősége az adatvedelmifelelos@allianz.hu e-mail cím, vagy a 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 48-52. postai cím. A belső adatvédelmi felelős az Infotv.
értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek
jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon
adatvédelmi felelősünkhöz bizalommal.
A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező
adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, tájékoztatáskérését, vagy
kifogását a biztosító székhelyére, a biztosító adatvédelmi felelőséhez (Fax: 301-6052;
Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., Stratégiai és általános
igazgatás divízió, Compliance osztály) kérjük eljuttatni, vagy a www.allianz.hu oldalon az
adatvédelem link alatti felületen bejelenteni. A biztosító, mint adatkezelő köteles az
érintett bejelentését a törvény előírása szerint kivizsgálni, és az érintett ügyfelet írásban
tájékoztatni.
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) bekezdésének 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói,
b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. §
(1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott 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.

