Groupama Biztosító Zrt. „120 éves a Fradi” elnevezésű promóciójának
részletes részvételi szabályzata
(a továbbiakban „Szabályzat”)
1. A Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; cégjegyzékszám: 01-10041071) és a Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (székhelye: 821 08
Bratislava, Miletičova 21; cégjegyszékszám: 472 360 60; továbbiakban: Groupama poisťovňa) a
továbbiakban együtt „Szervezők”) által szervezett promócióban (a továbbiakban „promóció”) kizárólag
azon 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban
„Résztvevő” vagy „Résztvevők”), aki(k) a jelen Szabályzatban meghatározott időtartam (a továbbiakban
„Promóció időtartama”) alatt a Groupama Biztosító Zrt.-nél és Groupama poisťovňa-nál regisztrálnak a
www.120evemleke.hu weboldalon.
Promóció menete:
Résztvevő regisztrál a www.120evemleke.hu microsite-on, és kiválasztja a lehetőségek közül a kedvenc
képét. A Groupama munkatársa felveszi a regisztrálóval a kapcsolatot, amint elkészül a kép nyomtatása, és
egyénileg egyeztetnek a kép átvételének helyéről és idejéről. A kép átadásának időpontja a regisztrációtól
számított - a gyártási időtől függően – minimum 5, maximum 30 munkanap között történik.
A promócióban való részvételre kizárólag azon regisztráló jogosult, aki valós, használatban lévő e-mail címmel
és telefonszámmal regisztrált. Amennyiben a megadott kontakt adatok nem megfelelők, és szervezők számára
ellehetetlenítheti a kapcsolatfelvételt, a résztvevő promócióból kizárható.
A promócióban egy személy egyszer vehet részt. A Szervezők adatbázisban összesítik a sorsoláson
résztvevők adatait, és adategyezés vagy azonos személy többszöri regisztrációja esetén, a szervezők részéről
történő vizsgálat és adategyeztetés után a duplikációk törlésre kerülnek, és a legutolsó regisztrációt kezelik
érvényesnek.
2. A Nyereményjáték a 2019. május 3-tól a készlet erejéig, azaz maximum 1500 db kép kiválasztásáig, de
legkésőbb 2019. december 31-ig (a "Nyereményjáték időtartama") tart.
3. A Szervezők elektronikus adatbázisban összesítik a Promóció időtartama alatt jelen Szabályzatban a
Résztvevők adatait (vezetéknév, keresztnév, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, irányítószám), majd
megvizsgálják, mely Résztvevők teljesítik a Promóció feltételeiben meghatározott feltételeket. Ezen adatok
alapján meghatározzák a promócióban nyereménysorsolásban való résztvevők körét.
4. A Szervezők a regisztrációtól számított maximum 30 munkanapon belül felveszik a kapcsolatot Résztvevővel,
és egyénileg egyeztetnek a nyertesekkel az ajándék átvételének módjáról.
5. Az ajándéktárgyra jogosultak kötelesek a Szervezőkkelel együttműködni a velük való kapcsolatfelvétel
során, illetve az ajándékok átvétele érdekében, beleértve az adózáshoz szükséges azonosító adatok
megadását is.
6. A Szabályzatban foglaltak elfogadásával, illetve a nyilatkozat elfogadásával a Résztvevő egyúttal
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 3. pontban felsorolt adatait a Groupama Biztosító Zrt., Groupama poisťovňa
a.smint adatkezelő a promóció lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, ill. a szlovák 18/2018 számú személyes adatok
védelméről szóló törvény (zákon o ochrane osobných údajov) és az Európa Parlament és a Tanács 2016/679
rendelete (GDPR) rendelkezésének megfelelően kezelje és azokat a promóció adatkezeléshez történő
hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 6 hónapig tárolja, minden további ellenszolgáltatás és

engedélyezés nélkül, kizárólag a jelen promóció lebonyolítása céljából felhasználhassa.
7. A Résztvevő bármikor kérhet információt az adatai kezeléséről, illetve kérheti az adatai helyesbítését, és az
adatkezelés korlátozását. Továbbá visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és kérheti adatai
törlését írásban, illetve a promocio@groupama.hu e-mail címen. A fentiek szerinti információkéréssel,
adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozattal, valamint adattörléssel kapcsolatos, igazolt költségeket
a Szervezők megtérítik.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írott olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat -az érintett rendelkezése szerint - egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az érintett
tiltakozhat abban az esetben is, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az
adatkezelő köteles a bejelentéseket a törvény előírása szerint kivizsgálni, és a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő köteles
megtéríteni az érintett igazolt kárát is, amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem
követelményeinek megszegésével okozta. Az adatainak kezelésével kapcsolatos kifogásai esetén az Infotv.,
rendelkezései szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat, ill. a szlovák
személyes adatok védelméről szóló törvény alapján a Személyes adatok védelmével foglalkozó felügyelő
hatósághoz (Úrad na ochranu osobných údajov)
Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Promóció időtartama alatt kéri, illetőleg azok
kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Promócióban való
minden jogosultságát elveszti, és a Promócióból kizárásra kerül.
8. Az ajándék visszautasítható. Az ajándék pénzre, illetve más ajándékra át nem váltható. Az ajándék átvétele
után azzal kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges kifogásokért a Groupama Biztosító Zrt.
felelősséget és az ajándéktárgyért szavatosságot nem vállal.
9. A Szervezők vállalják, hogy a hatályos jogszabályok alapján az ajándékkal kapcsolatban felmerülő, a
szervezőket terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit
teljesítik, azonban az egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl.: az ajándék átvétele helyszínére történő
utazás) a Résztvevőt terhelik.
A Szabályzat a Promóció ideje alatt a www.120evemleke.hu internetcímen érhető el. A Szabályzat
módosításának a jogát a Szervezők fenntartják. A módosított Szabályzat a www.120evemleke.hu
internetcímen kerül nyilvánosságra.
A Promócióban Résztvevők a Promócióban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételt tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Felmerülő esetleges kérdés, panasz esetén Résztvevő a Szervezők promocio@groupama.hu e-mail
címére eljuttatott levélben fordulhat. Szakmai felügyeletet a szervezők felett a Magyar Nemzeti Bank
gyakorol, elérhetőségei: székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf.
777, helyi tarifával hívható telefonszám: +36 40 203 776, központi fax: +36 1 489 9102, e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárás
kezdeményezhető, valamint a szlovák ügyfelek panasszal a Szlovák Nemzeti Bankhoz (Národná banka
Slovenska) fordulhatnak, székhely: 813 25 Bratislava, Imricha Karvaša 1 a szlovák 747/2004 sz. pénzügyi
szektor felügyeletéről szóló törvény értelmében.
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