Legyen minden utad gondtalan! Nyereményjáték 2018
2018. május 3. – 2018. június 3.
JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám: 0110-041356; adószám: 10337587-4; a továbbiakban: Szervező) játékot (továbbiakban: Játék) és ahhoz
kapcsolódó nyereménysorsolást (továbbiakban: Sorsolás) szervez.
A Játék célja, hogy erősödjön az ügyfelek vezetési tudatossága, illetve közlekedési ismereteikről a
Szervező képet kapjon.
A Sorsolás keretében azon résztvevők között, akik megfelelnek a jelen játék- és adatkezelési
szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1. és 2. pontjában foglalt együttes feltételeknek, kisorsolásra
kerül egy 80.000 forint (azaz Nyolcvanezer forint) értékű ajándékutalvány.
1. A Játékban történő részvétel feltételei
A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban:
Játékos):
a.) a Játék időpontjában 18. évét betöltött természetes személy, aki
b.) a Játék ideje alatt valós adataival regisztrál a https://jatek.allianz.hu/cascotavasz oldalon
•
nevének
•
születési dátumának
•
telefonszámának
•
e-mail címének
•
irányítószámának
•
családi állapotának megadásával
választ ad a weboldalon feltett kérdésekre,
és
c.) elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot.
2. A Sorsoláson történő részvétel feltételei
A Játékos a nyeremény sorsolásán abban az esetben vehet részt, ha – az 1. pontban rögzített
feltételeken túlmenően – a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú nyilatkozatot is elfogadta.
A résztvevők adatainak helyességét a Szervező a Játék lezárultát követően ellenőrzi, és a Sorsolás
feltételeinek megfelelő Játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Sorsolás
lebonyolításához.
3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
Akik a Játék ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni
a Játékban és a Sorsoláson.
A Játék során ugyanazon résztvevő – függetlenül attól, hogy hányszor töltötte ki a kérdőívet – csak
egy alkalommal vehet részt a sorsolásban.
A Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, illetve azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok
megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a sorsolásból kizárásra kerül, és így nem válhat a

nyeremény átvételére jogosulttá, egyúttal megadott adatai reklámcélú megkeresésre nem kerülnek
felhasználásra.
A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével
a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
3. A Játék időtartama:
A Játék 2018. május 3. 10:00 óra – 2018. június 3. 24:00 óra között tart. Ezen időszakot megelőző,
vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem vesznek részt a Játékban.
4. Sorsolás
A havi nyeremények és a főnyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő
számítógépes programmal történik az Allianz Hungária Zrt. székhelyén (1087 Budapest, Könyves
Kálmán körút 48-52.), amelyről jegyzőkönyv készül.
A nyeremény kisorsolása: 2018. június 15. 10:00
5. Nyeremény
Az 1. és 2. pont szerinti együttes feltételeket teljesítő Játékosok között az alábbi nyeremény kerül
kisorsolásra egy fő nyertes részére.
A nyertes két lehetőség közül választhat:
BRENDON bababolt ajándékutalvány: 1 (egy) darab 80.000 (Nyolcvanezer) forint értékű
utalvány, melyet a nyertes szabadon elkölthet bármely magyarországi BRENDON üzletben,
vagy (a nyertes választása szerint)
MARSO gumiabroncs ajándékutalvány: 1 (egy) darab 80.000 (Nyolcvanezer) forint értékű
utalvány, melyet a nyertes szabadon elkölthet bármely magyarországi MARSO üzletben.
A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások szerinti határidőn
belül hol és milyen módon kapja meg a nyereményt.
6. Tartalék nyertes(ek)
A Szervező 2 db tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti
nyertes helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen
Szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és
ezért a sorsolásból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott értesítéstől számított 5 munkanapon
belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a nyereményéért.
7. A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át.
8. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok
A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül e-mailben értesíti a nyertest. A
kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át. A
Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt.
A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremény 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 30 napon belül kerül átadásra, amennyiben e határidőben a
nyertes nyereményét nem venné át, úgy a sorsolás szerinti első 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.
9. A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékról információk a https://www.allianz.hu/hu/nyeremenyjatekok.html oldalon találhatók.
10. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
10.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó
rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt
valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait az
Allianz Hungária Zrt. az adatkezelési időtartam alatt kezelje.
10.2. A sorolásban történő részvétel érdekében a felületen és a jelen Szabályzat 1.b. pontjában
felsorolt adatok direkt marketing tartalmú küldemények céljából történő kezelése érdekében adott
hozzájárulással a Játékos kifejezett hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
a) a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár
részleteit az Allianz Hungária Zrt. reklám céljából felhasználhatja,
b) a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – az Allianz
Hungária Zrt. nyilvánosságra hozhatja,
c) megadott személyes adatait az Allianz Hungária Zrt. a jövőben saját marketingtevékenysége,
termékei ismertetése (személyre szabott) ajánlatok elkészítése és Játékos részére történő
megküldése céljából felhasználhatja.
10.3. További adatkezelési szabályok
a.) Az adatkezelő
Az adatkezelő az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), nyilvántartási
száma: 40920 és 40921.

Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a 10.2.a. pont
szerinti nyilvánosságra hozatal esetét.
b.) Az adatvédelmi felelős/tisztviselő
Az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős – a GDPR hatályba
lépése után, annak 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő – elérhetősége: a 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 48-52. postai cím vagy a www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html internetes oldal.
A belső adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő az Infotv./GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá
érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy
kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi felelőshöz bizalommal.
c.) Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes.
Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása, továbbá – az erre irányuló külön
hozzájárulást megadó személyek körében – a Sorsolás megszervezése és lebonyolítása, továbbá a
közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú küldemények küldésének lehetővé tétele.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott
hozzájárulás.
d.) Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési
jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
e.) Az adatkezelés/tárolás időtartama
Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) év.
f.) Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében
A Játékos jogosult a Játék során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét), továbbá kérni a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, az alábbi
elérhetőségeken:
 telefonon, az Allianz Hungária Zrt. központi ügyfélszolgálatának +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es
telefonszámán,
 a www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html internetes oldalon azonosíthatóan tett bejelentésben,
 postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben:
Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Jogi és Compliance igazgatóság
g.) Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról
Az érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu)
fordulhat.
h.) Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem
szerződéses kötelezettségen, hanem az Ön által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul,
továbbá hogy az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétele.
Ön nem köteles a személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása és az adatkezeléshez
történő hozzájárulás megadása esetén azonban a Játékban nem vehet részt. A közvetlen üzletszerzési
(direkt marketing) célú adatkezelési hozzájárulás hiányában a sorsoláson nem lehet részt venni.

i.) Tájékoztatás az érintett jogairól a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú
adatkezeléssel kapcsolatban
A Játékos bármikor visszavonhatja a regisztráció során megadott közvetlen üzletszerzési (direkt
marketing) célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó
személyes adatok ilyen célból történő kezelése ellen, illetve bármikor kérheti a marketing célból
kezelt adatai törlését az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
 telefonon, az Allianz Hungária Zrt. központi ügyfélszolgálatának +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es
telefonszámán,
 a marketing@allianz.hu e-mail címre azonosíthatóan küldött levélben,
 postai úton írásban a következő címekre azonosíthatóan küldött levélben:
Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., Market Menedzsment
igazgatóság.
j.) Az adatfeldolgozók
Név
Székhelye
Tevékenység
Allianz
Technology
SE Könyves Kálmán krt. 48-52. | Szerver üzemeltetés
Magyarországi Fióktelepe
H-1087 Budapest, Hungary
Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók személyéről a
Szervező Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.) érhető el
tájékoztató.
k.) Az Allianz Hungária Zrt. az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének
figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak
érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan
hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.
l.) 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.
A GDPR szerinti jogorvoslati lehetőségeket a GDPR 77-79. §-ai tartalmazzák.
11. 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.
12. További információ
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 8.
pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem
alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

Allianz Hungária Zrt.

