A Magyar Telekom Nyrt. „Legyélteis! MOST generációs” elnevezésű nyereményjátékának
játékszabálya
1. A Nyereményjáték lényege
A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg.
01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban:
„Szervező”) által „Legyélteis! MOST generációs” néven meghirdetett nyereményjátékra
(„Nyereményjáték”) amely az alábbi linken érhető el: mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu.
A Nyereményjáték lebonyolítója - Szervező megbízásából – a Mito Communications Zrt. (Cg.
01-10-047585, székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9., 4. em., a továbbiakban:
„Lebonyolító”), amely a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.
A Legyélteis! MOST generációs az év legmenőbb játéka középiskolás csapatoknak, ahol
izgalmas feladatokat kell teljesíteni 4 (négy) fordulón keresztül. A Játék az Instagram,
Messenger, Facebook és Youtube online platformokat használva zajlik, csapatokba
szerveződve. A Játék lényege, hogy a játékosok a Játékban szintén játékosként résztvevő
időskorú csapattagot pl. nagyszülőt beléptetik a MOST-ba, azaz a játékosok segítenek
megismertetni az idősekkel a digitális világ adta lehetőségeket, a különböző platformok
használatát. Minden csapatnak összesen 5 (öt) játékosból kell állnia, amelyből 4 (négy)
játékos diáknak minősül, míg további 1 (egy) játékos 60. életévét betöltött („Szenior”)
természetes személy.
A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása
szigorúan tilos.
A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását
jelenti.
2. Részvételi feltételek
2.1 A Nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált, nem cselekvőképtelen,
természetes személyek vehetnek részt, akik közül azoknak, akik még nem töltötték be a 16.
életévüket, szülői hozzájáruló nyilatkozatot kell beszerezniük a játék megkezdéséhez és az
abban való részvételhez.
A 16. életévüket be nem töltött Játékosok (Diákok) ezt a hozzájáruló nyilatkozatot úgy szerzik
meg, hogy megadják 1 (egy) vagy több hozzátartozónak (törvényes képviselőnek) az e-mail
elérhetőségét. A törvényes képviselők ezt követően egy e-mailt kapnak arról, hogy a törvényes
képviseletük alatt álló kiskorú személy részt szeretne venni a Játékban. A törvényes képviselő az
e-mailben szereplő jóváhagyó linkre kattintva egy külön felületet nyit meg, ahol személyi
igazolvány számának megadásával tudja megtenni az általa képviselt kiskorú személy Játékban
való részvételét engedélyező hozzájáruló nyilatkozatot. A törvényes képviselő nyilatkozatának

megtétele után a Játékos automatikusan megkapja a jóváhagyásról szóló visszaigazoló emailt. A törvényes képviselő a nyilatkozatának megtétele után szintén e-mailes
visszaigazolást kap a nyilatkozatának megtételéről. A törvényes képviselő hozzájáruló
nyilatkozatának hiányában a Diák Nyereményjátékon történő részvétele nem megengedett
és így annak a Csapatnak a részvétele sem engedélyezhető, amelynek a szülői nyilatkozatot
beszerzését elmulasztó kiskorú tagja.
Játékosnak minősül minden olyan természetes személy, aki a jelen Nyereményjáték
Szabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató)
(https:\\mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu) foglalt feltételeknek megfelel, valamint a
Nyereményjátékban történő részvétel céljából a Legyélteis! honlapon érvényes
regisztrációval jelzi a részvételi szándékát.
A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A Játékos a regisztrációjával magára nézve
kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
2.2 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Magyar Telekom Nyrt. vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, ezen megbízottak munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk.
8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Magyar Telekom
megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek
és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk.
8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.3 A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat
rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges
következményekért felelősséget nem vállal.
2.4 Minden Játékos kizárólag egy alkalommal regisztrálhat a Nyereményjátékba; az ezen
felül leadott regisztrációk nem vehetők figyelembe.
2.5 A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult regisztrációját visszavonni,
illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell
tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja, mely
egyidejűleg a Csapat Nyereményjátékból történő kizárását eredményezi.

2.6 A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban
(https:\\mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu) leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent
említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat
elfogadásával egyidejűleg adja meg. A Szabályzat, továbbá az Adatkezelési tájékoztató a
Nyereményjáték oldalán érhető el: https:\\mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu.

3. A Nyereményjáték menete
3.1 A Nyereményjáték regisztrációs fázisa 2019. március 18-án 12:00 órakor indul, mely fázisban
elérhető a csapatok létrehozása a tagok meghívásával. A Játékosoknak 2019. március
18. 12:00 óra és 2019. április 21. 24:00 óra közötti regisztrációs időszakban van lehetőségük
a Nyereményjátékra regisztrálni a https://mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu/ oldalon
(„Legyélteis! Most generációs játék honlap”) és ezzel egyidejűleg amennyiben szükséges,
ebben az időszakban kell beszerezni a fentiekben említett szülői nyilatkozatot is. A Játékban
az a csapat, ahol a résztvevő Játékosok közül valamely Játékos a szükséges szülői beleegyező
nyilatkozatot elmulasztja beszerezni, nem tud elindulni addig a Játékban, amíg az említett
nyilatkozat be nem érkezik.

A Játékosok a Legyélteis! Most generációs játék honlapon megadott adataik (e-mail, név,
születési idő, szülő e-mail címe 16. életévét nem betöltött Játékos esetében, telefonszám)
alapján 5 (öt) fős csapatokat („Csapat”) alkotnak, melyek 4 (négy) fő 13. életévét betöltött,
de még 18. életévét be nem töltött személy („Diák”) és 1 (egy) 60. életévét betöltött
(„Szenior”) természetes személyből állnak.
A Nyereményjáték 2019. április 8-án 12:00 órakor kezdődik és 2019. június 6. 24:00 óráig
tart.
3.2 A Nyereményjáték összesen 4 fordulóból áll, ahol a Csapatok minden fordulóban 2
feladatot kapnak. Minden fordulóban 2 (két) feladat megoldása lehetséges, melyek közül az
első feladatért 5 (öt) pont, míg a második feladatért 10 (tíz) pont szerezhető. Az egyes
fordulók első feladatának teljesítése esetén a csapatok automatikusan részt vesznek a heti
nyeremény sorsoláson. A Nyereményjáték során összesen 60 (hatvan) pont szerezhető.
3.2.1 Az első fordulóban a Csapatok az Instagram közösségi alkalmazással kapcsolatban
oldhatnak meg feladatokat 2019. április 8. és április 14. napja között, mely feladatok
a https:\\mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu oldalon lesznek részletezve. A forduló
nyereményének sorsolásának időpontja: 2019. április 15.
3.2.2 A második fordulóban a Csapatok az Facebook közösségi alkalmazással kapcsolatban
oldhatnak meg feladatokat 2019. április 15. és április 28. napja között, mely feladatok
a https:\\mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu oldalon lesznek részletezve. A forduló
nyereményének sorsolásának időpontja: 2019. április 29.

3.2.3 A harmadik fordulóban a Csapatok az Messenger csevegő alkalmazással kapcsolatban
oldhatnak meg feladatokat 2019. április 29. és május 5. napja között, mely feladatok
a https:\\mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu oldalon lesznek részletezve. A forduló
nyereményének sorsolásának időpontja: 2019. május 6.
3.2.4 A negyedik fordulóban a Csapatok az YouTube videómegosztó alkalmazással
kapcsolatban oldhatnak meg feladatokat 2019. május 6. és május 12. napja között,
mely

feladatok

a

https:\\mostgeneraciosjatek.legyelteis.hu

oldalon

lesznek

részletezve. A forduló nyereményének sorsolásának időpontja: 2019. május 13.
3.3 Az egyes fordulókban megoldandó feladatok részletei a Legyélteis! Most generációs játék
honlap Csapatok számára elérhető kezelőfelületén kerülnek meghatározásra. A fordulók
sikeres teljesítéséhez a Csapat tagjainak az egyes fordulók első feladatait meg kell oldaniuk,
továbbá az egyes feladatok teljesítéséhez kötelező olyan bizonyítékként szolgáló fénykép(ek)
és/vagy videó(k) csatolása is, melyekből kiderül, hogy a feladatot a Játékosok, illetve a
Csapatok a feladat és a forduló feltételeinek megfelelően teljesítették.
3.4 A Nyereményjáték dobogós helyezettjeinek kiválasztásakor a zsűri figyelembe veszi az
egyes fordulókban a Csapatok által megoldott feladatok kapcsán a Játékosok (Diák és
Szenior) által együtt töltött idő dokumentálását, mely megvalósulhat fényképpel,
videóval vagy ezek kombinálásával is.
4. Nyertesek kiválasztása
A Nyereményjáték nyereménye az alábbi:
A fordulók heti nyereményei:
Diákok: 4x4 db DJI Tello drón
Szeniorok: 4db Doro 8035-ös okostelefon
A játék dobogós csapatainak nyereményei:
1. díj: 4 db DJI Osmo Pocket és 1 db DORO 8035 okostelefon
2. díj: 4 db Osmo Mobile 2 és 1 db Doro 8035 okostelefon
3. díj: 4 db DJI Tello drón és 1 db Doro 8035 okostelefon

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti,
hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez
kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.
A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközülhető,
tovább egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. Ha a Nyertes
Játékos bármely okból nem elérhető, továbbá ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől
számított 3 (három) munkanapon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az
egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény
átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a
következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem
elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név
igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át nyereményét.
4.1 A sorsoláson minden olyan Csapat automatikusan részt vesz, amelyik a forduló
időtartama alatt az adott forduló első feladatát beadta, és az megfelel a feladat
elvégzésére vonatkozó feltételeknek. Az egyes fordulók nyereménye: 4*4 db DJI Tello
drón + 4*1 Doro 8035 okostelefon
4.2 A legtöbb pontot összegyűjtő legfeljebb 15 (tizenöt) Csapat egyes fordulókban elkészített
munkáit egy 3 (három) tagból álló zsűri szubjektív szempontrendszer (kreativitás,
koncepció, benyújtott anyag minősége) alapján értékeli 2019. május 13. és május 26.
napja között, mely alapján kiválasztják a legjobban teljesítő 3 (három) Csapatot. A
korábban említett, legtöbb pontot összegyűjtő legfeljebb 15 (tizenöt) Csapat
nyereményének kézbesítéséről a Szervező 2019. június 17. napját követően, az érintett
csapatokkal való egyeztetésnek megfelelően gondoskodik.
4.3 A zsűri tagjai:
Kutas István – vállalati kommunikációs igazgató, Magyar Telekom Nyrt.
Szabó Béla – márka és üzleti kommunikációs igazgató, Magyar Telekom Nyrt.
Frikker Attila – üzletág igazgató, DJI ARS Budapest

4.4 Az értékelés során meghatározásra kerül a legjobban teljesítő 3 (három) csapat, akik
nyereménye:

1. díj: 4 db Osmo Pocket + 1 db Doro 8035 okostelefon
2. 4 db Osmo mobile + 1 db Doro 8035 okostelefon
3. díj: 4 db Tello, + 1 db Doro 8035 okostelefon
4.4 A Szervező a fordulókban kisorsolt nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen
Szabályzatban foglaltaknak megfelelő, valamint a feladatok kiírásában meghatározottaknak
eleget tevő Csapatok között sorsolja ki a heti sorsolásban résztvevők adatbázisából
véletlenszerűen; a Csapat minden tagja részesül a nyereményben.
4.5 A nyertes Játékosok a nyereményükről a Nyereményjáték eredményhirdetését megelőző
harmadik
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kerdesemvan@legyelteis.hu e-mail címre küldött visszajelzéssel. A tartalék nyertes
Játékosok akkor léphetnek a nyertes Játékosok helyébe, ha valamelyik nyertes kizárásra
kerül vagy a leírtak szerint Nyereményéről lemond.

5. A nyeremények utáni adózás
A Nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékosnak. A Szervező, mint kifizető által A
Nyeremény biztosítása a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény
(„Szja. törvény”) alapján értékhatártól függetlenül adóköteles juttatásnak számít. A
Nyeremény után a Szervező viseli a közterheket. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti
átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.
6. Moderálás
A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban
feltöltött képet, leírást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását,
etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. üzleti érdekeit, jó
hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint
bármely módon sértő, töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő játékost vagy a
hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő
hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

7. Adatvédelem
A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.;
cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44) és a T-Systems Magyarország Zrt.,
mint adatkezelő (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-

044852; adószám: 12928099-2-44) (a továbbiakban együttesen: az „Adatkezelő”) az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(„Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket
személyes adataiknak a „Legyélteis! MOST generációs!” programmal („Program”)
összefüggésben történő kezelésével kapcsolatban.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Program keretében igénybe vett közösségi
oldalak, így az Instagram, a Facebook, a Messenger és a YouTube vonatkozásában
adatkezelőnek nem az Adatkezelő, hanem e szolgáltatók minősülnek, ebből kifolyólag az
Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli a feltöltött tartalmakat illetően, az azok
kapcsán támasztott igényekkel kapcsolatban az Adatkezelő nem köteles helyt állni,
felelősség nem terheli.
A Programon kép-, illetve videófelvételek készülnek, mely tényre a jelen adatkezelési
tájékoztató útján felhívjuk a tisztelt Érintettek figyelmét.
7.1.

Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.;
cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44;),
T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.;
cégjegyzékszám: 01 10 044852; adószám: 12928099-2-44).
7.2.

Adatvédelmi tisztségviselő neve és elérhetőségei:

dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; email: DPO@telekom.hu).
7.3.
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja
és időtartama:
Kezelt személyes adatok
köre
Az Érintett:
- csapatának neve;
- neve;
- e-mail címe;
- telefonszáma;
- által létrehozott
avatar neve,
erősségei és
kinézete.

Adatkezelés
jogalapja
Az
Érintettek
hozzájárulása
(Általános
Adatvédelmi
Rendelet, 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja).

Adatkezelés célja

Adatkezelés
időtartama
A
személyes
adatok a Program
lezárását követően,
azaz
legkésőbb
2019. július 31-ig
törlésre kerülnek.

Az Érintetteknek a
Programban történő
részvételre
való
regisztrálása,
a
Programban
résztvevő
Érintettekkel való
kapcsolattartás.
A
hozzájárulás
16. életévet be nem
visszavonása
töltött
Érintett
esetén a személyes
az
adatok
törlésre
16. életévét be nem töltött esetében,
kerülnek és az
Érintett esetében a szülői adatkezeléshez
Érintett
felügyeleti jogot gyakorló szükséges

Kezelt személyes adatok
Adatkezelés
köre
jogalapja
személy
neve, hozzájárulást,
a
telefonszáma és email résztvevő gyermek
címe is kezelésre kerül.
felett
szülői
felügyeleti
jogot
gyakorló
személynek
kell
megadnia.

Adatkezelés célja

Adatkezelés
időtartama
Programban való
részvétele
ezzel
egyidejűleg
automatikusan
megszűnik.

A
Program
–
ideértve az annak
keretében
megrendezendő
sorsolásokat is –
lebonyolítása,
a
Program keretében
elvégzendő
feladatok
végrehajtása
és
ennek
dokumentálása,
a
Programban
résztvevő
Érintettekkel való
kapcsolattartás.

A
személyes
adatok a Program
lezárását követően,
azaz
legkésőbb
2019. július 31-ig
törlésre kerülnek.

A
hozzájárulás
bármikor
visszavonható. A
hozzájárulás
visszavonása nem
érinti
a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti
adatkezelés
jogszerűségét.
Az Érintett:
- csapatának neve;
- neve;
- e-mail címe;
- telefonszáma;
- által létrehozott
avatar neve,
erősségei és
kinézete, valamint
a Program során
való fejlődésének
mutatói;
- által, az egyes
fordulók során
elnyert
nyeremények;
- egyes fordulókban
teljesítendő
feladatokra adott,
illetve készített
válaszai, munkái;
- csapatának
pontszámai,
eredményei;
- vonatkozásában
készített kép-,
illetve
videófelvétel.

Az
Érintettek
hozzájárulása
(Általános
Adatvédelmi
Rendelet, 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja).
16. életévet be nem
töltött
Érintett
esetében,
az
adatkezeléshez
szükséges
hozzájárulást,
a
résztvevő gyermek
felett
szülői
felügyeleti
jogot
gyakorló
személynek
kell
megadnia.

A
hozzájárulás
bármikor
visszavonható. A
hozzájárulás
visszavonása nem
érinti
a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás
előtti
16. életévét be nem töltött

A
hozzájárulás
visszavonása
esetén a személyes
adatok
törlésre
kerülnek és az
Érintett
Programban való
részvétele
ezzel
egyidejűleg
automatikusan
megszűnik.

Kezelt személyes adatok
Adatkezelés
köre
jogalapja
Érintett esetében a szülői adatkezelés
felügyeleti jogot gyakorló jogszerűségét.
személy
neve,
telefonszáma és email
címe is kezelésre kerül.
Az Érintett:

Az
Érintettek
hozzájárulása
- neve;
(Általános
- e-mail címe.
Adatvédelmi
Rendelet, 6. cikk
16. életévét be nem töltött (1) bekezdés a)
Érintett esetében a szülői pontja).
felügyeleti jogot gyakorló
személy
neve, 16. életévet be nem
telefonszáma és email töltött
Érintett
címe is kezelésre kerül.
esetében,
az
adatkezeléshez
szükséges
hozzájárulást,
a
résztvevő gyermek
felett
szülői
felügyeleti
jogot
gyakorló
személynek
kell
megadnia.

Adatkezelés célja

Adatkezelés
időtartama

A
Programhoz Az adatkezeléshez
hasonló,
a adott hozzájárulás
későbbiekben
visszavonásáig.
megrendezendő
programokról való
tájékoztatás küldése.

A
hozzájárulás
bármikor
visszavonható. A
hozzájárulás
visszavonása nem
érinti
a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti
adatkezelés
jogszerűségét.
Az Érintettről
képfelvétel,
videófelvétel.

készített Az
Érintettek
illetve hozzájárulása
(Általános
Adatvédelmi
16. életévét be nem töltött Rendelet, 6. cikk
Érintett esetében a szülői (1) bekezdés a)
felügyeleti jogot gyakorló pontja),
személy
neve, figyelemmel
a
telefonszáma és email Polgári
címe is kezelésre kerül.
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.

Kép és
videófelvételek
készítése és
felhasználása
kommunikációs
célokra az
Adatkezelő külső,
illetve belső
felületein, így
különösen a
https://legyelteis.hu/

Az
Érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig.
Felhívjuk
az
Érintettek
figyelmét
arra,
hogy
a
már
közzétett vagy más
módon
nyilvánosságra

Kezelt személyes adatok
köre

Adatkezelés
Adatkezelés célja
jogalapja
törvény 2:48. §-ára oldalon.
is.
16. életévet be nem
töltött
Érintett
esetében,
az
adatkezeléshez
szükséges
hozzájárulást,
a
résztvevő gyermek
felett
szülői
felügyeleti
jogot
gyakorló
személynek
kell
megadnia.
Az
érintetti
hozzájárulás
bármikor
visszavonható. Az
érintetti
hozzájárulás
visszavonása nem
érinti
a
hozzájáruláson
alapuló, az érintetti
hozzájárulás
visszavonása előtti
adatkezelés
jogszerűségét.
Felhívjuk
az
Érintettek
figyelmét
arra,
hogy
a
már
közzétett vagy más
módon
nyilvánosságra
hozott felvételek a
hozzájárulás
visszavonása
esetén is elérhetők
maradhatnak.

Adatkezelés
időtartama
hozott felvételek a
hozzájárulás
visszavonása
esetén is elérhetők
maradhatnak.

Az Érintett kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra
adatainak a Programmal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért vagy az
adatkezelés fentiekben részletezett céljaira történő felhasználásáért.
Amennyiben a Programban való részvétel során az Érintett harmadik személyre vonatkozó
személyes adatot oszt meg, hoz nyilvánosságra vagy kezel egyéb módon, akkor ezen
adatkezelés végrehajtásával akképpen nyilatkozik, hogy a vonatkozó személyes adatok
kezelése tekintetben megfelelő jogalappal, így különösen az adott személy megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával rendelkezik, amely jogalap meglétét szükség esetén
az Adatkezelő felhívására igazolja. Ezen adatkezelésért az Érintett kizárólagosan felel, azért
az Adatkezelő semmiféle felelősséggel nem tartozik.
7.4.

Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

7.5.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a
címzettek kategóriái:
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:
Adatfeldolgozók neve, címe, elérhetőségei, az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységeik:
-

Mito Communications zártkörűen működő részvénytársaság (cégjegyzékszám: 0110-047585; székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 9. 4. em.; email cím: info@mito.hu. A
Mito Communications Zrt.

-

az alábbi tevékenységet végi a Nyereményjátékkal kapcsolatban: a Nyereményjáték
teljes körű lebonyolítása.

-

WebDream Magyarország Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 01- 09- 908813; székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10.;
telefon: +36 (1) 700 4040; email cím: info@webdream.hu. A WebDream Kft. az alábbi
tevékenységet végi a Nyereményjátékkal kapcsolatban: a Nyereményjátékhoz tartozó
weblap fejlesztése és üzemeltetése.

-

A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre),
illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

7.6.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintettet megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
b) személyes adatainak helyesbítésének joga,
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének
korlátozására vonatkozó jog,
d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az
adathordozhatósághoz való jog, valamint
e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.
Hozzáférés joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés
tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett
által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;

b) az Érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1)
bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson,
vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az
Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
7.7.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő
adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Puskás Attila; cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
körút 36.; email: DPO@telekom.hu).
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát
a Nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy
megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a legyelte.hu oldalán. A játékosok
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Felhasználó kizárólagosan felelős továbbá az alkalmazás felhasználása során általa megadott
képi üzenetben foglaltakért (szöveges és kép tartalom), így az abban foglalt esetleges
jogellenes tartalmakért. Magyar Telekom Nyrt. a beküldött/feltöltött képek/posztok
tartalmáért felelősséget nem vállal.
Játékos köteles esetlegesen okozott kár miatt a Magyar Telekom Nyrt-t harmadik személy
igénye alól teljes körűen mentesíteni.
Szervező jogosult bármely játékost a Nyeremény játékból kizárni, különösen, ha a játék
kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely
játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen
jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Magyar Telekom Nyrt. minden
nemű felelősséget elhárít, így többek között az e-mailen és a nyeremény átvételének
egyeztetése során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás,
telefonszám-elírás stb.), valamint a nyeremény átadásából eredő, a Szervezőn kívüli okból
bekövetkezett károkért a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat
megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály
miatt a Játékban való részvétel nem valósul meg.
Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési lehetőséget kizárnak a
Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben felmerült károkkal kapcsolatban. A
Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges
károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyereménnyel összefüggésben merülnek fel.
A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért
tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli
felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.
A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen
technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha Játék
megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét
előzetesen nyilvánosságra hozza.

Szervező kizárja a felelősséget minden a Legyélteis! Most generációs játék oldalt, illetve az
azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére.
Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok
téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes
státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal.
Szervező kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely
időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.
Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban
nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az
kerdesemvan@legyelteis.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

2019.03.18.
Magyar Telekom Nyrt.

