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MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT.
MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN ALAP NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZAT

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 105., a továbbiakban: „Szervező”) Magyar Posta Takarék Ingatlan
Alap Nyereményjátékot hirdet számlavezetett Ügyfelei számára.
A Játékban azon devizabelföldi, 18 évet betöltött magánszemélyek vehetnek részt, akik a Szervezővel kötött Összevont Értékpapírszámla Szerződés vagy Tartós Befektetési Számla Szerződés alapján a Magyar Posta Befektetési Zrt. Ügyfelei, és teljesítik a promóció alábbi részvételi feltételeit.
1.

Nyereményjáték időtartama:

2015. február 16. napjától 2015. szeptember 30. napjáig.
2.

Nyereményjátékban résztvevő Ügyfelek:

A Játékban azon Ügyfelek vesznek részt (a továbbiakban: ” Résztvevő”), akik
a. Összevont Értékpapírszámlájukon vagy Tartós Befektetési Számlájukon 2015. február 16. napjától 2015. április 30.
napjáig összesen legalább 300.000 Forintot Magyar Posta Takarék Ingatlan Alapba (a továbbiakban: „Ingatlan
Alap”) befektetnek (saját rendelkezéssel vagy meghatalmazott útján) a kijelölt értékesítő postahelyeken, vagy eBefektetésen, vagy a Magyar Posta Befektetési Zrt. székhelyén, és
b. 2015. szeptember 30. napjáig a 2015. április 30. napján fennálló Ingatlan Alap befektetési állományukat a
Szervezőnél vezetett Összevont Értékpapírszámlájukon vagy Tartós Befektetési Számlájukon megtartják.
c. További feltétel, hogy a játékban kizárólag az Ügyfél 2015. február 13. napján Összevont Értékpapírszámláján,
és Tartós Befektetési Számláján fennálló Ingatlan Alap záróegyenlegen felül újonnan megvásárolt Ingatlan
Alap befektetési jegyek kerülnek figyelembe vételre.
Az a. pont szerinti befektetett összeg piaci értéken, vagyis a befektetett összegen, míg a b. pont szerinti állománymegtartás darabszámon kerül figyelembe vételre. Így az alap árfolyamának változása nem befolyásolja a játékban való részvételt.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Magyar Posta Befektetési Zrt. alkalmazottai és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerinti
közeli hozzátartozói.
3.

Nyeremények, Nyertesek sorsolása:

Szervező a Nyereményjáték Résztvevői között 100 db 10.000 Ft értékű Shopline utalványt, 5 db ASUS Transformer típusú
tablet készüléket, és fődíjként 1db LG Smart televíziót sorsol ki.
A sorsolásra közjegyző jelenlétében kerül sor 2015. október 30. napján a Magyar Posta Befektetési Zrt székhelyén (1062 Budapest,
Andrássy út 105.)
A Nyertesek kissorsolása „visszatételes módszerrel” történik, így előfordulhat, hogy ugyanazon személy több alkalommal is kisorsolásra kerül. Sorsolás módja: gépi sorsolás
A gépi sorsolás az alábbi személyes adatok kezelésével történik: ügyfélazonosító, illetőleg számlaszám.
Tartalék Nyertes nem kerül kisorsolásra.
Szervező a Nyerteseket a sorsolástól számított 10 munkanapon belül postára adott tértivevényes levélben, valamint telefonon értesíti.
4.

Nyeremények átadása:

A Nyertes a nyeremény átvételére a nyerésről szóló, postai úton küldött értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást
követő 90 napon belül (2016.01.28. napjáig) személyesen jogosult az értesítő levélben kijelölt postahelyen, az értesítő levélben megjelölt módon megtörtént előzetes időpont-egyeztetés alapján.
A nyertesek azonosításához szükséges adatait a Szervező a nyeremény átvételének lebonyolítása céljából átadja a Magyar Posta
Zrt., mint adatfeldolgozója részére.
A nyeremény átvételével kapcsolatos eljárással összefüggésben a Magyar Posta Zrt. részére átadható személyes adatok: a nyertes
neve, ügyfélazonosító száma.
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A nyeremény átvételének további feltétele a nyeremény átvételéről szóló nyilatkozat Nyertes általi kitöltése, mely a következő kötelezően megadandó személyes adatokat tartalmazza: Nyertes neve, lakcíme, születéskori neve, születési ideje és helye, anyja neve.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, ellenértékük készpénzben nem fizethető ki.
A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a fenti határidőben megtörténhessen.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, e
körülmény a Szervezőnek nem róható fel.
Amennyiben a Nyertes a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Szervező a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXIV. törvény 11. § 8. bekezdésében foglaltak szerint jár el.
A Nyertest megilleti a Nyereményről történő lemondás joga, mely esetben a Szervező a 4. pont szerint jár el.
5.

A Nyereményekkel összefüggő adókötelezettségekről szóló tájékoztatás

A nyereményhez tartozó adó-, és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.
6.

Részvételi feltételek elfogadása

A Résztvevők a Nyereményjátékban való részvételükkel minden tekintetben elfogadják jelen Részvételi Feltételek tartalmát és hozzájárulnak a Szervező által kezelt személyes adataik Nyereményjáték lebonyolítása céljából történő kezeléséhez.
7.

Adatkezelési tájékoztató

A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a nyereményjátékban a részvétel és ezzel összefüggésben a személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásuk alapján történik.
Az adatokat a Szervező kezeli.
A nyereményjátékkal összefüggésben kezelt adatok:

a nyereményjátékban való részvétel alapjául szolgáló, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személyes adatok;

a gépi sorsolás során kezelt, jelen szabályzat 3. pontja szerinti személyes adatok;

a nyeremény átvételéhez szükséges, jelen szabályzat 4. pontja szerinti személyes adatok.
A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, illetve a Nyerteseket, hogy a nyereményjátékkal összefüggésben megadott és kezelt személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a játék lebonyolításában, az adatoknak a játék céljából történő nyilvántartásában részt
vevő munkavállalók, megbízottak ismerhetik meg. A kiszervezett tevékenységeket és az azokat végző személyek megnevezését a
Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 2. számú melléklete tartalmazza.
A Szervező tájékoztatja Résztvevőket, hogy a nyereményjátékkal összefüggésben adataikat a Szervező a sorsolás befejezéséig, a
Nyertesek esetében pedig a Nyeremény átvételét követő 1 évig kezeli. Amennyiben ezen határidőn belül az érintett személy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, a Szervező az adatokat a visszavonást követően haladéktalanul törli.
A Résztvevők jelen Részvételi Feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy Nyertesként nevük a Szervező internetes oldalán
(www.postamegtakaritas.hu) meghirdetésre kerüljön, valamint róluk és a Nyeremény átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel készüljön,
melyet a Szervező akár egészben, akár részleteiben reklámcélokra, időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat / felhasználhatnak, mely hozzájárulásukat írásban a 4. pontban meghatározott adatok megadásánál meg
kell erősíteniük.
A hozzájárulás megadása esetén, az engedélyezett személyes adatok közzétételének időtartama legfeljebb 1 év.
A nyereményjátékkal összefüggésben a személyes adatok megőrzésének ideje: a nyereményjáték befejezésétől számított egy év.
Nyertes esetében a megőrzési idő közzététel esetén a közzétételtől számított egy év, illetve a számviteli, adójogi szabályok szerinti
törvényi megőrzési idő a 4. pont szerinti átvételi nyilatkozat és a Szervező által teljesítendő adó-és járulékfizetési eljáráshoz kapcsolódóan.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható írásban postai úton a Magyar Posta Befektetési Zrt-hez címzett levélben (1912 Budapest) vagy e-mailben a megtakaritas@posta.hu címre továbbá telefonon a 06 40 20 10 84-es számon megadott
nyilatkozattal.
A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy bármikor tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről, valamint kérhetik adataik törlését, helyesbítését, zárolását.
LEVELEZÉSI CÍM: 1912 BUDAPEST

POSTA TELEINFO: 06 40 20 10 84
OLDAL: 2 / 3

E-MAIL: MEGTAKARITAS@POSTA.HU
WEB: WWW.POSTAMEGTAKARITAS.HU

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT.
1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 105.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 – 10 – 047536
TEV. ENGEDÉLY SZÁMA: H-EN-III-8/2013

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyeremény átvételét megelőzően az adati kezeléséhez adott hozzájárulását viszszavonta vagy kérte adatai törlését, akkor elveszti a nyereményjátékban való részvételre és a nyereményre való jogosultságát.
A Nyereményjátékban résztvevő személy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai tekintetében panasszal élhet a Szervező felé (a honlapján közzétett panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, a
Magyar Nemzeti Bankhoz, mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulhat.
Adatkezelési azonosító: NAIH-78320/2014.
Felhívjuk továbbá figyelmüket a Szervező honlapján (www.postamegtakaritas.hu) található Adatkezelési tájékoztató elnevezésű
dokumentumra, mely részletesebben is tartalmazza a Szervező adatkezelésének szabályait és az érintettek jogait. A tájékoztató az
Magyar Posta Zrt. kijelölt értékesítő postahelyein is kihelyezésre került.
A Részvételi Feltételek a Szervező honlapján (www.postamegtakaritas.hu), valamint a kijelölt értékesítő postahelyeken érhető el.
Budapest, 2015. február 16.
Magyar Posta Befektetési Zrt.
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