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A K&H Biztosító Zrt.
„K&H utasbiztosítás 2019 tél” nyereményjáték
játékszabályzata

Promóció megnevezése: „K&H utasbiztosítás 2019 tél”
A játék szervezője a K&H Biztosító Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; adószám: 107659204-44; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041919, továbbiakban Szervező).
A promóciós játék meghirdetéskori tartama: 2019. december 5. 00:00 órától 2020. március 26. 24:00 óráig.
I.

A játék részvételi feltételei

A promócióban résztvevő személyek: a promócióban részt vehet az a személy, aki
- Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik,
- 18. életévét betöltötte,
- cselekvőképes magyar állampolgár,
- a nyereményjáték időtartama alatt K&H utasbiztosítást köt a K&H online felületén
(https://www.khdirektbiztositas.hu/UTAS_biztositas_kalkulator/index.html),
amely
a
sorsolás
időpontjában díjrendezett,
- és elfogadja a
https://www.khdirektbiztositas.hu/UTAS_biztositas_kalkulator/index.html#SZERZODES_ADATOK
oldalon elhelyezett, a nyereményjátékban történő részvételhez tartozó nyilatkozatot.
A nyereménysorsoláson az vehet részt, aki megfelel a jelen szabályzatban meghatározott részvételi
feltételeknek.
II. Nyeremények és sorsolási információk
A részvételi feltételeknek megfelelő személyek között kisorsolásra kerül 4db 50 000 Ft (5000 Ft-os címletekből)
értékű Hervis ajándékutalvány.
A sorsolás időpontja: 2020. március 31. 11 óra
A sorsolás helyszíne: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A sorsolás véletlenszerű gépi sorsolással történik.
A Szervező a sorsolás alkalmával 4 fő nyertest, ajándékonként 1 fő pótnyertest sorsol.
A nyeremény minden adóvonzatát a K&H Biztosító Zrt. viseli. A befizetett adóelőleg összegéről a Szervező a
nyertesek kérésére igazolást állít ki, amit postán juttat el a nyertes által megadott címre.
A nyeremény készpénzre nem átváltható és nem átruházható.
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III. A nyeremény átvételének feltételei
A nyertest a Szervező a szerződéskötéskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti a sorsolást
követő 15 napon belül. Amennyiben a nyertes az értesítést követő 15 napon belül igazolhatóan nem reagál az
értesítésre, vagy a szerződéskötés során megadott mobiltelefonszám, illetve e-mail cím hiányos, vagy hibás és
ezért az értesítés sikertelen, úgy a Szervező a pótnyertest értesíti a nyeremény átvételéről.
A nyertes a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően a Szervező által, az értesítésben előre
meghatározott időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül jogosult. Amennyiben a nyertes a
megadott határidőn belül nem veszi át a nyereményét, úgy a Szervező a pótnyertest értesíti a nyeremény
átvételről, ugyanezen feltételek mellett.
A nyeremény átvételére személyesen, a nyertessel egyeztetett időpontban a K&H központi ügyfélszolgálatán
vagy a nyertes által választott K&H fiókban van lehetőség.
A nyertest a nyeremény átadásakor személyi igazolvány, lakcímkártya, a nyereményértesítő e-mail és a
megadott telefonszám segítségével azonosítjuk.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozottá vált a nyeremény átvételének időpontjára, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre és a nyeremény átvételére csak gondnokával együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelenné vált a nyeremény átvételének időpontjára, úgy nevében kizárólag
gondnoka járhat el.
A nyeremény átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) és használatával
összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek a nyertest terhelik.
IV. Felelősség kizárás
A játékban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Szervező kizár minden felelősséget az értesítés során keletkezett károkért a Játékban való részvétel során,
továbbá a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért és károkért.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot
visszavonja, amely utóbbi esetben a nyeremény kiosztására nem kerül sor.
V. Adatkezelési szabályok
A Szervező a Játékos személyes adatait a Biztosítási törvény (Bit.), az EU általános adatvédelmi rendelete
(GDPR) és az adatvédelmi törvény (Info tv.) szerint a Játékos hozzájárulása alapján, a játék lebonyolítása
céljával kezeli. A személyes adatokat harmadik személyek részére – megfelelő jogalap hiányában – a Szervező
nem adja ki.
Az adatkezelés a Játékos játékban történő részvételével kezdődik. A Szervező a fenti cél elérése érdekében és
az ahhoz szükséges mértékben felhasználja a Játékos - az Akció feltételei között meghatározott szerződése
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kapcsán kezelt, valamint a regisztráció során megadott - azonosító és termékadatait. A kizárólag a Játékkal
kapcsolatos adatokat a Szervező jogszabály által meghatározott ideig, legfeljebb az igényérvényesítésre nyitva
álló idő leteltéig őrzi meg.
A Játékos hozzájárulása annak visszavonásáig hatályban marad, a visszavonás nem érinti a megelőző
adatkezelés(ek) jogszerűségét. A hozzájárulás a Szervező bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; email: biztosito@kh.hu) felé intézett nyilatkozattal, valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335
3355) bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásával a Játékos vonatkozásában megszűnő
adatkezelés a Játékban való részvétel megszűnését jelenti.
A Játékos jogosult arra, hogy a személyes adatai folyamatban lévő kezelésével kapcsolatos információkhoz
hozzáférést kapjon, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését, valamint az adatkezelés
korlátozását.
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Játékos a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelycím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
valamint bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.
A Résztvevőt megillető további jogok és általános információ a Szervező adatkezeléseiről a Szervező általános
adatkezelési tájékoztatójában található a http://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon, illetve a Szervező
adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.
A játékszabály a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Játékosok minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzat rendelkezéseit, kivéve
amennyiben regisztrációjuk visszavonását írásban jelzik a Szervező felé.

