UniCredit Bank Hungary Zrt.
Játékszabályzat
Korszakalkotók mecénás program
Játék időszak: 2017.12.18. – 2018.01.31.
Az UniCredit Bank elindította a Korszakalkotók mecénás programot, melynek célja, hogy kiemelje és
támogassa azokat az alkotó tehetségeket, akik saját szakterületükön már ismertek és elismertek, de a
széles ismertség még előttük áll. A Korszakalkotók mecénás program keretében az UniCredit Bank
lehetőséget biztosít mind ügyfelei, mind az egyéb érdeklődők számára, hogy szavazataikkal és
ügyfelek esetében banki aktivitásukkal támogassák az általuk kiválasztott Tehetségeket, hogy azok a
program végeztével megvalósíthassák szakmai céljaikat a Díjazásból. A Korszakalkotók mecénás
program részvételi feltételei a következő linken érhetőek el: Részvételi feltételek
Jelen Játékszabályzatban ismertetett Játékban való részvételre a Korszakalkotók mecénás
programban való, annak Részvételi feltételei 3. pontja szerinti regisztráció esetén van lehetőség. A
Korszakalkotók mecénás program időszakán belül2017. október 11. és 2018. január 31. között több
játék is meghirdetésre kerül, de ezen játékokban való részvételre, – a Regisztrációval a teljes érintett
időszak alatt (azaz 2017. október 11. és 2018. január 31. között) csak egyszer van lehetőség.
1. Játékban való részvétel
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054. Budapest, Szabadság tér 5-6., „Szervező”) által szervezett
játékban („Játék”) az a hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel,
vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú természetes személy vehet részt,
aki a korszakalkotok.unicreditbank.hu weboldalon („Weboldal”) neve és e-mail címe megadásával
regisztrál, vagy bejelentkezik a saját Facebook-profiljával és elfogadja a Részvételi feltételeket,
továbbá regisztrációját, az általa megadott e-mail címre kiküldött e-mail-ben lévő linkre kattintva
megerősíti („Regisztráció”), valamint legkésőbb a Játék időszak utolsó napján 23:59 percig
válaszol a Weboldal Játék oldalán feltett kérdésre („Játékos”).A Játékban való részvétel további
feltétele, hogy a Játékos a program során megrendezett korábbi játékban nem vett részt.
2. Kérdés
Szervező Weboldalán feltett 1.pont szerinti kérdés a következő: Mennyi volt a 2017 második
negyedévében a Madridba látogató külföldi turisták egy főre eső napi költségének átlaga, euróban?
2.1. A kérdésnek egy helyes megfejtése van („Helyes Válasz”), melyet a Bank Közjegyzőnél
letétbe helyezte.
3. Nyeremény
3.1. A Játék nyertese („Nyertes”) az alábbi nyereményt („Nyeremény”) kapja

Madridi utazás 2 fő részére, 2 éjszakára, 2018. március 14. és 16. között

Szállás egy négy csillagos szállodában

Repülőjegy két fő részére Budapest – Madrid és Madrid – Budapest útvonalon

Privát tárlatvezetés angol nyelven a Museo del Prado-ban

Egy alkalommal tapas-menü egy tipikus tapas-bárban

Jegy a Hop on hop off városnéző buszra 1 napra 2 fő részére
4. Nyertes megállapítása
4.1. A Játék időszak végeztével, de legkésőbb 2018. február 14-ig, 1 (azaz egy) Nyertes kerül
kiválasztásra
4.2. A nyereményre való jogosultság megállapításánál a Játékos által, a Játék oldalon feltett
kérdésre adott válasz („Válasz”), helyes válaszhoz viszonyított közelsége kerül
figyelembevételre. A Nyertes tehát a Helyes Válasszal azonos, vagy ahhoz legközelebb eső
Válasz alapján kerül meghatározásra.
4.3. Amennyiben a 4.2. pontban leírt számítás alapján holtverseny áll fent, a legkorábbi időpontban
(válaszadás dátuma és időpontja – óra, perc, másodperc) Választ adó Játékos jogosult a
Nyereményre.
4.4. A Nyeremény jogosultjainak megállapítása tekintetében kizárólag a Szervező informatikai
rendszere mérvadó.

4.5. A Nyereményre való jogosultság további feltétele, hogy a Nyertes részvételhez kapcsolódó
Regisztrációját a Nyeremény átadásáig nem szünteti meg.
5.

Nyertes értesítése
5.1. A Szervező a Nyertest az általa a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetben
– a Nyeremény átadás dátumát is megjelölve - értesíti legkésőbb 2018. február 15-ig.

6. Nyeremény átadása
6.1. A Nyertes Játékos a Nyereményeket legkésőbb 2018. február 28-ig jogosult átvenni, ezt
követően a nyereményre vonatkozó jogosultság megszűnik.
6.2. A Nyeremény átadása utalvány formájában történik, amelyet az utalványon feltüntetett
utazási irodánál válthat be a Nyertes, a 2. pontban meghatározott utazásra.
6.3. A Nyeremény készpénzre nem váltható.
6.4. A Nyertes vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot az utalványon megjelölt utazási irodával a
Nyeremény igénybevételével kapcsolatban. A Szervezőt a Nyeremény átadásán kívül
további kötelezettség nem terheli.
6.5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék eredményhirdetése kapcsán a
Nyertessel személyes találkozót egyeztessen, és a személyes találkozón a Nyertesről –
külön hozzájárulása alapján – kép- és/vagy videó felvételt, illetve vele interjút készítsen és a
kép- és/vagy videó felvételt, valamint interjút saját honlapján, a Weboldalon, vagy a Szervező
közösségi média csatornáin nyilvánosan közzétegye.
6.6. A Nyertest a Nyeremény tekintetében, ahhoz kapcsolódóan személyi jövedelemadó és
járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. A Nyeremény
átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és
kiadások a Nyertest terhelik.
7. A Regisztráció részletes szabályaival kapcsolatban a Korszakalkotók mecénás program
Részvételi feltételek dokumentum az irányadó, amely elfogadása a Regisztráció feltétele. A
Regisztráció során tévesen vagy hiányosan megadott adatokból adódó hibáért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
8. Amennyiben a Játékos a játék időtartama alatt több Regisztrációt és így több választ adott, akkor
is csak egyszer jogosult a részvételre. A Szervező ugyanazon Játékoshoz tartozó Regisztrációk
és válaszok közül a legkorábbi dátummal megadott regisztrációt és választ tekinti egyedül
érvényesnek.
9. A Játékot népszerűsítő anyagokon (például, de nem kizárólagosan plakát, banner, tv, rádió, sajtó
hirdetésen), illetve a névre szóló küldeményben (például, de nem kizárólagosan elektronikus DM,
Spectranet levél, ATM bizonylat, ATM képernyő) írtak nem minősülnek a Szervező részéről
ajánlattételnek, azaz ha valakit a jelen Játékszabályzatban írtak alapján a Szervező kizár a
Játékból, e kizárt személyt pusztán a DM anyagok névre szóló megküldése és annak átvétele
nem jogosítja fel a Játékban való részvételre.
10. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és
azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), valamint Szervező által bérelt
munkaerők, valamint a Szervező Hpt. és a Bszt. szerinti közvetítői.
11. A Játékos a Játékban való részvételével (a kérdésre adott válasz elküldésével) minden
tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.
12. Adatkezelési tájékoztató
12.1.
Az adatkezelés tekintetében a Korszakalkotók mecénás program Részvételi feltételek
dokumentum szerinti Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók, melyet a Játékos a
programra történt Regisztrációjával elfogadott. Kiegészítve az alábbiakkal:

12.2.

Játékkal kapcsolatos adatkezelési folyamatok

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
(5) bekezdése.
A kezelt adatok köre a Játékkal kapcsolatban: a Korszakalkotók mecénás program Részvételi
feltételek dokumentum szerinti Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon túlmenően a Kérdésre
adott válasz, valamint a Válasz elküldésének dátuma (év, hónap, nap), valamint ideje (óra,perc,
másodperc).
Az adatok kezelésének határideje:
 2018. november 30.;
 a Nyertes Felhasználó adatainak kezelése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 2025. december 31-ig tart.
Az adatok megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok
teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai és egyéb
intézkedésekkel védi az adatok biztonságát.
12.3.

Jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az Érintettek személyes adataik kezeléséről a Szervezőtől tájékoztatást kérhetnek, kérhetik
személyes adataik helyesbítését, zárolását, törlését, illetve jogsérelem eseten tiltakozhatnak azok
kezelése ellen, továbbá a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez a Szervező elérhetőségein
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., adatvedelem@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz
(választás szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54850/2012.
13. Meghirdetés
A Korszakalkotók mecénás program Részvételi feltételek, valamint a Játékszabályzat a Szervező
korszakalkotok.unicreditbank.hu honlapján érhetőek el.
14. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
Budapest, 2017. december 18.

