Játékszabályzat
Forbes online quiz nyereményjáték
Jelen szabályzat a(z) Forbes.hu online quiz nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”)
szabályainak rögzítése céljából jött létre.
A játék szervező(k) a(z) Mediarey Hungary Services Kft. (székhely: [1061 Budapest, Andrássy
út 12. ; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-175710; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
(a továbbiakban: Szervező1), valamit az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 48-52., cégjegyzékszám: 01-10-041356, (a továbbiakban: "Szervező2")
I. A Játékban való részvétel feltételei
1. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező1 Forbes.hu „Online quiz nyereményjáték”
elnevezésű játékára terjed ki, vonatkozik az alább meghatározott személyekre, akik az online
quiz játékban részt kívánnak venni, továbbiakban: Játékosokra. A Játékos a Játékban való
részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul
veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a
Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem
hivatkozhat.
2. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Játékos a jelen
Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
3. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a
jelen Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja.
4. A Játék 2018.04.02 és 2018.04.29 között kerül lebonyolításra. A Szervezők által szervezett
Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesíti, és az alábbi módon hozzájárulását
adja a Játékban való részvételhez a Játék fent megjelölt időtartama alatt.
A Játékban az a 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a
játékban
a
http://www.forbes.hu/extra/mennyire-vagy-biztonsagban
weboldalon
érvényesen regisztrál (név, email cím, telefonszám, irányítószám, családi állapot,
rendelkezik-e saját tulajdonú gépjárművel), elfogadja a marketing nyilatkozatot és a
játékszabályzatot és akivel szemben nem áll fenn az alábbi pontban megjelölt kizáró okok
valamelyike:
Játékban való részvételből kizáró okok:
-

- a Szervezőkkel és a jelen Szabályzat szerint Adatkezelőkkel munka-, megbízási,
vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,

-

fentiek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

II. A Játék menete, időtartama és a nyeremények
A Játékos a fenti bekezdésben leírt feltételek teljesítésével elismeri, hogy megismerte a
Játékszabályzatot, és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja.
1. A Játék 2018.04.02 és 2018.04.29. között kerül megrendezésre, a Játékot a Szervezők
2018. 04. 02. napján 10.00 órakor nyitják meg és 2018.04.29. napján 24.00 órakor zárják le.

Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem
vesznek részt a Játékban. A Játék ideje alatt regisztrálók adatainak helyességét a Szervező2 a
Játék lezárultát követően ellenőrizheti, és a Játék feltételeinek megfelelő Játékosok
beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Sorsolás lebonyolításához.
Minden Játékos kizárólag saját nevében regisztrálhat.
A Játék során ugyanazon felhasználó csak egy alkalommal regisztrálhat, azaz csak egyszer
lehet a Játékban részt venni.
Érvényes a regisztrálás, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.
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 Szervezők nem vállalnak felelősséget az
esetlegesen hibás regisztrációkért. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének
elbírálására a jogot a Szervezők fenntartják maguknak.
Kizártak a sorsolásból azok a regisztrálások, függetlenül a regisztrálás elmaradásának vagy
nem megfelelőségének okából, amelyekre nem a Szervezők által a jelen játékszabályzatban
megjelölt időtartamban kerül sor.
2. A Szervezők továbbá fenntartják annak jogát, hogy a Játékot a Játékos egyedi értesítése
nélkül bármikor felfüggesszék, beszüntessék, a jelen Játékszabályzatot módosítsák.
3. A Játék ideje alatt a Játékosok a http://www.forbes.hu/extra/mennyire-vagy-biztonsagban
weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) tudnak részt venni a Játékban, a Honlapon található
quiz kitöltésével.
5. Minden, a Honlap, vagy egyébként a Játék manipulálására irányuló kísérlet azonnali
kizárást von maga után.
6. Sorsolás: a nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő
számítógépes programmal történik,: a Játék időtartama alatt a Honlapon, a quiz-t kitöltők
közül, a következő időpontokban (Szervező2 által):
- 1. heti nyeremény: 2018.04.10.
- 2. heti nyeremény: 2018.04.17.
- 3. heti nyeremény: 2018.04.24.
- 4. heti nyeremény: 2017.05.03.
- Fődíj: 2018.05.15.
A sorsolást követően a nyertes az általa megadott elérhetőségen (email címen,
telefonszámon) keresztül kerül kiértesítésre (Szervező2 által), a megadott adatok
pontatlanságáért Szervezőket felelősség nem terheli.
A sorsolások helyszíne: Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
7. A sorsolás során a Honlapon, a Játékban résztvevők között összesen 5 (öt) fő Nyertes és
nyereményenként 2-2 pótnyertes kerül kisorsolásra.
8. A nyeremény tárgya:
4 db FC Bayern ajándékcsomag (1 db focilabda, 1 db kulacs, 1 db puzzle)

1 db 2 fő részére szóló utazás Münchenbe az FC Bayern München bajnoki meccsére az
Allianz Arénába (a nyeremény tartalmazza: repülőjegy, 1 éjszakára szállás min. 3 csillagos
szállodában, reggelivel, belépőjegy a meccsre, utasbiztosítás)
A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.

III. Értesítés, nyeremény átvétele
1. A Nyertes kiértesítése a sorsolást követő 7 munkanapon belül történik. A Nyertest
Szervező2 a megadott e-mail címen, telefonszámon keresztül értesíti. A Sorsolás
nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező2 viseli.
A Szervező2 a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét
jogszabályi keretek között érvényesítheti.
2. Ha Nyertes az e-mail üzenet, telefonon történt megkeresésre 7 munkanap elteltével nem
válaszol, Szervező2 ismételten e-mail útján értesíti. Ha Nyertes az ismételt megkeresésre
újabb 7 munkanap elteltével sem válaszol, a pótnyertes lép a helyébe.
3. A Nyertes sikeres értesítését követően Szervező2 tájékoztatja Nyertest a nyeremény
átvételének menetéről. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott
adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják.
4. Szervező2 kérheti a Nyertest, hogy megfelelő iratokkal igazolja személyazonosságát.
Ennek megtagadása esetén, illetve hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a Játék a
Játékos vonatkozásában érvénytelen.
5. A Játékos a Játékban történő részvétellel jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul
nyertessége esetén nevének a [ www.facebook.com/forbesmagyarorszag és a
www.facebook.com/allianz.hu honlapon történő esetleges közzétételéhez.
IV. A játékosok érdekeit védő szabályok
1. A nyereményátadással kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák
rendezése érdekében a Játékos a Szervező2-höz fordulhat írásban. Jogi kérdések
tekintetében Szervező1 és Szervező2 áll a Játékosok rendelkezésére.
2. A Szervező2 kijelenti, hogy amennyiben a nyereményátadással kapcsolatban vitás kérdés
merül fel, vállalja, hogy azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton,
megegyezéssel rendezni.
3. Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvételből származó kártérítési és egyéb igényeit
tárgyalásos úton rendezi, bírósági úton csak a szabályszerűen megnyert nyeremény átadása
iránti követelését érvényesítheti.
V. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás
9.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban kapott adatkezelési

tájékoztatás alapján a nyereménysorolásban történő részvétel érdekében a résztvevő
regisztráció során megadott adatokkal és megadott nyilatkozatával tudomásul veszi és
elfogadja a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és ezzel a Szabályzat elfogadásával
határozott, kifejezett hozzájárul az alábbiakhoz:
a) az adatokat a nyereménysoroláshoz szükséges mértékben és célból kezelheti; feldolgozza,
és az adatkezelési időtartam alatt megőrizze
b) ahhoz, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, video és hangfelvétel készüljön, melyet
Szervező1 és Szervező2 az Interneten közzétehet; és a kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes
egészét, akár részleteit Szervező2 reklám céljából felhasználhatja,
c) a nyertes pályázók nevét, irányítószámát Szervező2 nyilvánosságra hozhatja.
d) A Játékban történő részvétellel és az adatkezelési hozzájárulás megadásával a Játékosok
hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező2 (adatkezelési azonosító: 40921) és adatait kezelje és
azokat marketing céllal, hírlevelei, tájékoztatói, üzleti ajánlatai megküldése, direktmarketing
és telemarketing megkeresései céljából írásban, email, vagy telefonos megkeresés útján.
e) A Játékban történő részvétellel és az adatkezelési hozzájárulás megadásával a Játékosok
hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező1, a regisztrációban megadott email címet, a Forbes
Espresso hírlevél listára feltöltse. A Forbes Espresso hírlevélről történő leiratkozásra
bármikor lehetőség van a hírlevelek alján megtalálható Leiratkozás gombra kattintva, illetve
az espresso@forbes.hu e-mail címre küldött levélben.

VI. Az adatkezelési célja, jogalapja, időtartama, adatfeldolgozók, és egyéb tájékoztatás
Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes.
Az adatkezelés céljai:
a Játék lebonyolítása, a Nyertessel való kapcsolatfelvétel, a nyeremény sorsolása, átadása
valamint
marketing-célok a jelen fejezetben foglaltak szerint.
A 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.
A Játékos valós adatainak megadásával egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy a megadott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a Szervezők a Játék
keretében a Játék végéig kezeljék és a jelen Játékszabályzatban rögzítettek szerint
felhasználják (kapcsolattartás, értesítés). Az adatokat a Szervezők az infó törvénynek
megfelelően, a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetik. A hozzájárulást visszavonni Szervező1
tekintetében az info@forbes.hu e-mail címen lehetséges.
A Játékos a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően bármikor visszavonhatja
marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését
telefonon, a Szervező2 által megadott központi ügyfélszolgálat +36 (1/20/30/70) 421-1-421
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 Szervező2 által megadott központi
ügyfélszolgálat +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámán, a marketing@allianz.hu email 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 Szervező1 a regisztráció során megadott adatokat kizárólag tárolja, illetve Szervező2
részére továbbítja. Szervező1 adatvédelmi azonosítója: NAIH- 784338/2014
Az adatkezelő Szervező2., nyilvántartási száma: 40920. Az adatok a Játékos előzetes
tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra a fenti
nyilvánosságra hozatal esetén kívül.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztrációs felületen adott önkéntes és
tájékozott hozzájárulás.
Az adatfeldolgozó:
Név
Allianz
Business
Services Magyarországi
fióktelepe

Tevékenység
Szervezés,
üzemeltetés

Mediarey
Services Kft.

Szervezés,
üzemeltetés

Székhelye
székhelye/telephelye:
Könyves Kálmán krt.
48-52.
|
H-1087
Budapest, Hungary
Hungary székhelye:
1061
Budapest, Andrássy út
12.

szerver

szerver

Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók személyéről
a Szervező2 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 Szervező2
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. 4852. 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.
A Szervező2 a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen
Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a
Szervezők, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

