A Genertel Biztosító Zrt.
„Kalkuláljon és nyerjen” elnevezésű
NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
1.1.
A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője a Genertel Biztosító Zrt.
(székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.) (a továbbiakban ”Szervező”).
2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
2.1.
A Játék 2016. március 1. napján 00 óra 00 perctől 2016. április 30. napján 23 óra
59 percig tart.
3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
3.1.
A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban
”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
3.2.
A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a www.genertel.hu oldalon online
vagy a Szervező TeleCenterén keresztül telefonos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
(a továbbiakban „KGFB”) casco, (teljes körű, lopás vagy miniCasco) utas-, vagy
lakásbiztosítási díjszámítást kell végeznie és a díjszámítást megelőzően meg kell adnia a
következő adatokat:
 vezetéknév,
 keresztnév,
 e-mail cím,
 telefonszám
(a továbbiakban „Regisztráció”).
3.3. További feltétele a Játékban való részvételnek, hogy a Játékosnak a 3.2. pontban
megadott adatok megadásával hozzá kell járulnia, hogy a Szervező és a 9.10. pontban
felsoroltak a közvetlen üzletszerzési célból kezeljék az adatait és a Játék időtartama alatt
a Játékos a hozzájárulását részben vagy egészében ne vonja vissza.
4. A JÁTÉK LEÍRÁSA:
4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek megfelelő Játékosok vesznek részt. A
résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont szerinti nyereményt sorsolja ki a 6.
pontban meghatározott sorsolás keretében.
4.2 Egy Játékos csak egy Regisztrációval vehet részt a Játékban. A Játék ideje alatt
regisztrált valamennyi Játékos részt vesz a sorsoláson.
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5. NYEREMÉNY
5.1.
A játék során 1 db 100 000 (százezer) Forint értékű Tesco vásárlási utalvány kerül
kisorsolásra.
5.2.

A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

6. SORSOLÁS
6.1.
Szervező a Játék időtartama alatt regisztrált Játékosok közül 2016. május 4.
napján 11 óra 00 perckor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási
Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja
ki a nyertest, illetve egy tartaléknyertest.
6.2. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.).
A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül
választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő
lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a
sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos nevét, illetőleg a
tartaléknyertes Játékos nevét.
6.4.
A nyertest a Szervező 2016. május 4-én értesíti a nyertes által megadott e-mail
címen. A nyertesnek a nyereményekért a marketing@genertel.hu e-mail címre küldött
elektronikus levélben kell jelentkeznie a kisorsolásakor részére küldött értesítéstől
számított 30 napon belül. A nyereményt a Szervező a nyertes jelentkezésétől számított
további 30 napon belül próbálja meg kézbesíteni. Amennyiben a nyertes határidőben
nem jelentkezik a nyereményért vagy sikertelen a kézbesítés, úgy a soron következő
tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési
szabályok az irányadóak, azzal, hogy az értesítésére a nyertes jelentkezésére illetve a
kézbesítés megkísérlésére nyitva álló határidő elteltét követő 8 napon belül kerül sor.
6.5.
A Szervező a nyertes nevét (teljes név + város megjelölésével) a
www.genertel.hu
honlapon,
valamin
a
hivatalos
Facebook
oldalán
(https://www.facebook.com/GenertelBiztosito közzé teheti a sorsolást követően. A
Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.
7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

7.1.
A Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén
kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.
7.2.
A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget, postaköltséget szintén a
Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének
helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost
terhelik.
8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
8.1.
A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért,
ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a marketing@genertel.hu
ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.
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9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1.
A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervezőn kívül álló
okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért
a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.genertel.hu weboldalt, illetve az
azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a
Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen
esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
9.3.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek
létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost
azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
9.4.
A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.genertel.hu
domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website
részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos
azonnali kizárását eredményezi.
9.5.
Ha a Játékos regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.6.
Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.7.
Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése
irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
9.8.
Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes
képviselőjük útján sem vehetnek részt.
9.9. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
9.10. A Játékosok adataik megadásával és a Játékban való részvétellel önkéntesen és a
megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárulnak, hogy a
Regisztráció során megadott adataikat közvetlen üzletszerzési célból a Szervező jelen
nyilatkozat visszavonásáig kezelje és részükre közvetlen megkeresés módszerével, így
különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs
eszköz útján, reklámot közöljön. Hozzájárulnak továbbá, hogy ugyanezen célból
adataikat a Szervező továbbítsa az alábbi Társaságok részére:


Generali Biztosító Zrt.,
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Famillio Befektetési és Tanácsadó Kft.

9.11. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, vagy
az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a
következő címen: Genertel Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Dévai u. 26-28; vagy a
következő e-mail címen: genertel@genertel.hu, vagy Generali Biztosító Zrt. 1066
Budapest, Teréz krt. 42-44., vagy Famillio™ Befektetési és Tanácsadó Kft. 1134
Budapest, Dévai u. 26-28., A Játékos ugyanezen a címen vagy e-mail címen kérheti
adatai helyesbítését is. A Szervező és az adatok továbbítása esetén az adattovábbítások
fenti címzettjei külön adatkezelőknek minősülnek. Az adattörlési kérelmeket és az egyéb
adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatokat, kérelmeket az érintetteknek minden
adatkezelőnél külön-külön kell megtenniük.
9.12. Az érintett természetes személy Játékos kérelmére - a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül- a Szervező írásban
tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve a Szervező által- vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás
ingyenes, ha a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az
érintett természetes személy még nem nyújtott be. Az érintett természetes személy
Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy - törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével– adatainak a zárolását és
törlését. Az érintett természetes személy Játékos az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 21.§-ában
meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást
a Szervező annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az
érintett természetes személy Játékost írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett
Játékos a döntéssel nem ért egyet, illetve a Szervező a fenti határidőt elmulasztja, úgy a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult
bírósághoz fordulni. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az
érintett Játékos jogait az elhunyt örököse gyakorolhatja.
9.13. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a
regisztráció során megadott adatai törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, úgy
a Játékban a továbbiakban nem vehet részt; valamint amennyiben az Adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező
adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező
adatkezelést követően tud eleget tenni.
9.14. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait
nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
9.15. Amennyiben a nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőktől nem követelheti.
9.16. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Nyeremény kibocsájtója által, illetve
semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz. A Nyereményen feltüntetett logó a
Nyeremény kibocsájtójának bejegyzett védjegye.
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10. COOKIE-K ÉS ADATFIGYELÉS
10.1. A Szervező információt gyűjthet a webhelyének a látogatók által történő
használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan
információ, amelyet a látogató böngészőprogramja tárol. Amikor a látogató visszatér egy
webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel
információt adnak az adott webhely tulajdonosának a látogató legutóbbi látogatásáról. A
legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, ám ez a program beállításainak
megváltoztatásával rendszerint kiküszöbölhető. Ha a látogató úgy dönt, hogy nem
fogadja a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.
10.2. A Szervező azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a webhely különböző
részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött
információt nem csatolja a személyes adatokhoz. A Szervező az oldalain egy
munkamenet-azonosítót tartalmazó cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely
felismerje az adott böngészőt, és ezen keresztül az adott eszközt. Az erre a célra
használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint a látogató elhagyja a webhelyet. A
cookie-k alkalmazásával érhető el, hogy a látogató gyorsan haladhasson oldalról oldalra,
és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférjen. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy
a látogató nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.
10.3. A Szervező biztonsági intézkedésekkel védi a látogatók személyes adatait. A
szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy
harmadik fél elérje a látogatók személyes adatait.
A Szervező adatkezelési azonosítója: NAIH 41021/2012
Budapest, 2016.03.01.
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