Az OTP Csoport partnere

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. „FELVEZETŐ KÖR ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYHEZ
KAPCSOLÓDÓ JÁTÉKÁNAK RÉSZLETES RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
(A TOVÁBBIAKBAN „SZABÁLYZAT”)
1. A Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné

3. A Szervező elektronikus adatbázisban összesíti a Játék időtartama alatt a

útja 1/C; cégjegyzékszám:

Résztvevők posztjait, majd megvizsgálja, mely Résztvevők teljesítik a Játék

Cg. 01-10-041071; a továbbiakban „Szervező”) által szervezett, FELVEZETŐ KÖR elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó promóciójában (a
továbbiakban „Játék”) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban „Résztvevő” vagy
„Résztvevők”), aki(k)
a) részt vesznek a Szervező 2022. május 3-i FELVEZETŐ KÖR elnevezésű
rendezvényén, és
b) a Szervező által biztosított FELVEZETŐ KÖR pólóban fotót készítenek
önmagukról, amelyet 2022. május 4-én 23:59-ig feltöltenek a Face-

kiírásában meghatározott feltételeket. Ezen adatok alapján meghatározza
a nyereménysorsolásban való Résztvevők körét. A nyereménysorsolásban
Résztvevők Facebook, illetve Instagram regisztrált profil, felhasználói név
adatait a sorsolás, jegyzőkönyv felvétel, a nyertesek értesítése céljából átadja Lebonyolítónak.
A sorsolás számítógépes programmal véletlenszám-generálással történik a
Lebonyolító 3 fős munkavállalóiból álló sorsolási bizottság előtt: a számítógépes program a Játék időtartama alatt a feltételeknek megfelelő Résztvevők listájából véletlenszerűen választja ki a nyertest és egy pótnyertest.
A sorsolás időpontja: 2022. május 5. (csütörtök) 14 óra 30 perc

book vagy Instagram közösségi felületre a #groupamafelvezetokor
hashtaget használva a posztoláskor, és
c) Facebookon történő posztolás esetén nyilvánosra állítják a fotó láthatóságát, Instagramon történő posztolás esetén nyilvánosra állítják
profiljukat 2022. május 5-én 23.59-ig, hogy látható legyen posztjuk.
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos
egyes feladatokat1 a Szervező által megbízott ügynökség, a Greenfield-Consulting Kft (székhelye: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12,
cégjegyzékszáma: 01-09-909053, adószám: 14552304-2-43; a további-

A Játék időtartama alatt regisztráltak között egy db, a csapat minden versenyzője aláírt Groupama-FDJ mez kerül kisorsolásra.

5. A Lebonyolító a sorsolás időpontját követően 1 napon belül
külön eredményhirdető Facebook és Instagram posztban teszi közzé a
nyertest, a profilját külön megjelölve. Amennyiben a nyertes az eredmény-

akban: ”Lebonyolító”) látja el.

hirdető posztban kértek szerint, a Lebonyolító ismételt értesítésére sem

A Játékban csak a Játék időtartama alatt, a Szabályzatban rögzített

gosult. Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik a megadott határidőn

feltételekkel lehet részt venni.

belül, a Szervező a nyereménnyel belátása szerint rendelkezik.

A Játék időtartama alatt a Résztvevők a Szabályzat 1. pontjában foglalt

A nyertes nevének a külön eredményhirdető posztban történő közzététe-

feltételek maradéktalan teljesítése esetén a 4. pontban foglalt nyeremé-

léhez a Játékban való részvétellel hozzájárul.

nyeket nyerhetik meg.
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4. Nyeremény:

jelentkezik üzenetben 7 napon belül, a nyereményre a pótnyertes lesz jo-

Amennyiben a nyertes Facebook / Instagram üzenetben felveszi a Lebo-

A Játékban egy személy egyszer vehet részt. Szervező elektroni-

nyolítóval a kapcsolatot, a Lebonyolító egyezteti vele a nyeremény átvé-

kus adatbázisban összesíti Résztvevők adatait, és adategyezés vagy azonos

telének részleteit. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzésé-

személy többszörös posztja esetén a Szervező részéről történő vizsgálat és

hez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

adategyeztetés után a többszörös posztok ténye törlésre kerül, és a Részt-

Amennyiben a nyertes nem a Facebook / Instagram üzenetben foglaltak-

vevő a legelső poszttal marad a sorsolási adatbázisban.

nak megfelelően jár el, vagy a kért adatokat (teljes név, születési dátum,

Szervező a Résztvevők posztját a Játék időtartama alatt 2022. május 4-én
23:59-ig fogadja el.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Szervezővel megbízási jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Játék szervezésében
és lebonyolításában közvetlenül résztvevő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti)
közeli hozzátartozói.

lakcím, telefonszám) nem hajlandó a Szervező vagy a Lebonyolító rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válik nyereményére.
A nyereményre jogosult nyertes Résztvevő köteles Szervezővel együttműködni a vele történő kapcsolatfelvétel során és a nyeremények átvételének
érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely a nyertes
Résztvevő nem tesz eleget 15 napon belül, és ennek következményeként a
nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező és
a Lebonyolító terhére nem róható fel és a Lebonyolító jogosult pótnyertes
hirdetésére.

2. A Játék 2022. május 3-tól (kedd) 2022. május 4-én 23:59-ig

A nyereményt Szervező postai úton juttatja el a nyertes

(szerda) (a „Játék időtartama”) tart.

Részvevőnek.

Lebonyolító ügyel a Játék menetének szabályosságára, a megadott feltételek szerint kisorsolja és értesíti a nyerteseket, összegyűjti és tárolja a nyeremények átadásához
szükséges információkat, adatokat az előre meghatározott időtartamig és sorsolási jegyzőkönyvet vezet.
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6. A nyertes kiesése (amennyiben nem jelentkezik az 5. pont szerint nye-

9. A nyeremény visszautasítható. A nyeremény pénzre, illetve más

reményéért vagy arra nem jogosult) esetén a nyereményre pótnyertes válik

nyereményre át nem váltható. A nyeremény átvétele után

jogosulttá.

azzal kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges kifogá-

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

sokért a Szervező felelősséget és szavatosságot nem vállal.
Szervező kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos

a) az 1. pontban rögzített részvételi feltételeknek nem felel meg;

adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy

b) bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot

cselekvőképtelen személy regisztrációjából eredő, a Résztvevő vagy bármely

az 5. pontban megadott időpontig;
c) hamis profillal vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan
előnyre tett szert;

harmadik személy által elszenvedett károk és/vagy nem vagyoni sérelmek
tekintetében. A Szervező kizár minden felelősséget, mely a nyeremény postai átvétele, illetve futárszolgálat által történő kiszállítása kapcsán esetlegesen jelentkezik (például a küldemény elvesztése, sérülése stb.).

d) a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolja;
e) jelen Szabályzat bármely pontját megsérti;
f) ha a Szervező Adatvédelmi tájékoztatójában írtak szerinti

10. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyeremén�nyel kapcsolatban felmerülő, a Szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos

nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem

bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti, azonban

adja meg a Szervezőnek.

az egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvétele helyszínére történő utazás) a Résztvevőt terhelik. Amennyiben a nyeremény
személyes átvétele a járványhelyzetre való tekintettel nem lehetséges, az

7. A Szabályzatban foglaltak elfogadásával, illetve az Adatvédelmi tájé-

elektronikus kézbesítéssel vagy postai úton történő kiszállítás költségét a

koztató elfogadásával a Résztvevő egyúttal hozzájárulását adja ahhoz,

Szervező vállalja.

hogy a 3. és 5. pontban megnevezett adatait a Szervező, mint adatkezelő
a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info
tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete
(GDPR) rendelkezésének megfelelően kezelje, és azokat a Játék adatke-

ps://www.groupama.hu/felvezetokor internetcímen érhető el. A Szabályzat módosításának a jogát a Szervező fenntartja. A módosított Szabályzat
a https://www.groupama.hu/felvezetokor internetcímen kerül nyilvános-

zeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig minden további ellen-

ságra.

szolgáltatás és engedélyezés nélkül, kizárólag a jelen Játék lebonyolítása

A Résztvevők a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban, valamint

céljából felhasználhassa.

az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt tudomásul ve-

		

szik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

8. A Résztvevő bármikor kérhet információt az adatai kezeléséről, kérhe-

Felmerülő esetleges kérdés, panasz esetén Résztvevő személyesen a Szer-

ti, hogy hozzáférést kapjon személyes adataihoz, illetve kérheti az adatai

vező ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhat. Tele-

helyesbítését, korábban adott adatkezelési hozzájárulás visszavonását, az

fonon keresztül a Szervező TeleCenter számán +36 1 467 3500, illetve

adatkezelés korlátozását, és kérheti adatai törlését írásban, a Szervező

elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” me-

(adatkezelő) címére küldött e-mailben groupama.hu weboldal „Írjon ne-

nüpontjában is állunk ügyfeleink rendelkezésére. Amennyiben a Résztvevő

künk” menüpontjában, illetve adatvedelem@groupama.hu e-mail címre)

írásban kíván bejelentést tenni azt az 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen

vagy telefonon (+36 1 467 3500), továbbá a www.groupama.hu oldalon

és a +36 1 361 0091 telefax számon is megteheti.

található elérhetőségeken. A fentiek szerinti információkéréssel, adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozattal, valamint adattörléssel kapGroupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

A Szabályzat, illetve az Adatvédelmi tájékoztató a Játék ideje alatt a htt-

csolatos, igazolt költségeket a Szervező megtéríti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. Az adatkezelő köteles megtéríteni az érintett igazolt kárát is,
amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem
követelményeinek megszegésével okozta. Az adatainak kezelésével kapcsolatos kifogásai esetén az Infotv. rendelkezései szerint a Nemzeti Adat-

Szervező felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja (elérhetőségei: székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., levélcím:
1534 Budapest, BKKP Pf. 777, díjmentesen hívható telefonszám: +36 80
203 776, központi fax: +36 1 489 8000, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti
Banknál fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

védelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.
Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Játék időtartama

Budapest, 2022. április 13.

alatt kéri, illetőleg azok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát
visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

Groupama Biztosító Zrt.

