OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Bankszámlaszám:11703006-20411440
Adószám: 18105564-1-41

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
„HÍRES JÁTÉK”
elnevezésű nyereményjáték szabályzata
A nyereményjáték időszaka:
2019. február 1. (péntek) 00:00 óra – 2019. február 28. (csütörtök) 23:59 óra
A nyereményjáték szervezője:
OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., nyilvántartási szám:
01-04-0000237., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék), továbbiakban: Szervező.
Részvételi feltételek:
1. A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban a Szervező pénztártagjai (továbbiakban: Játékos)
vehetnek részt. A Játékos pénztártagsági jogviszonyának a Szervezőnél a nyereményjáték időszaka alatt,
a sorsolás időpontjában is fenn kell állnia.
2. A Játékos akként regisztrál a nyereményjátékra, hogy a www.otpportalok.hu oldal egészségpénztári
üzletágának bejelentkezett felhasználójaként az „ügyfélszolgálat/levélküldés” menüpontban „játék
regisztráció” témamegjelöléssel üzenetet küld a Szervező részére, az alábbi szöveggel: „Híres játék”.
A részvétel feltétele, hogy a regisztráció az alábbi időintervallumba essen: 2019. február 1. (péntek) 00:00
óra – 2019. február 28. (csütörtök) 23:59 óra.
(Amennyiben a Játékos több kommunikációs szolgáltatásra is feliratkozik, abban az esetben is elegendő
egy regisztrációs üzenetet küldenie az OTP Portálon.)
A Játékos a regisztrációval elfogadja a jelen nyereményjáték szabályzat feltételeit.
3. A Játékos a nyereményjáték időszakában a Szervező által az alábbiakban megjelölt, valamely
kommunikációs szolgáltatására irányuló igényét:
 írásban jelzi: a) elektronikus ügyintézésre, b) tagsággal kapcsolatos elektronikus tájékoztatásra
(hírlevél), és/vagy c) reklám- és marketinganyagok küldésére, azaz hiánytalanul kitölti és
visszaküldi (a Szervező levelezési címére – 1369 Budapest 5, Pf.: 362, vagy benyújtja személyes
ügyfélszolgálatán – 1133 Budapest, Váci út 80.) a „Bejelentkezés elektronikus ügyiratküldésre, és
egyéb kommunikációs szolgáltatásokra” nyomtatvány eredeti példányát (melynek 2. pontjában
„Igen”-nel jelöl legalább egy szolgáltatást)
 vagy online jelzi: a) hírlevélre, és/vagy b) egyéb információ küldésére, azaz hiánytalanul kitölti és
elmenti a www.otpportalok.hu-n a „Személyes adatok/Elektronikus levelezés blokkot” (a „Saját
adatok/Személyes adatok/Elektronikus levelezés blokkban” bejelöl legalább egy szolgáltatást).
A sorsoláson kizárólag a fent hivatkozott és hiánytalanul kitöltött nyomtatványok, felületen rögzített adatok
vesznek részt és amelyek feladása/benyújtása/elmentése – annak kezdeményezése – az alábbi
időintervallumba esik: 2019. január 1. (kedd) 00:00 óra – 2019. február 28. (csütörtök) 23:59 óra. (A
legkésőbb 2019. március 14-ig beérkező nyomtatványokat, feliratkozásokat fogadja el Pénztárunk.)
A sorsoláson kizárólag az új feliratkozó tagok vesznek részt, tehát feltétel, hogy a feliratkozást nem előzte
meg a megjelölt kommunikációs szolgáltatás tekintetében leiratkozás 2019. február 1. (péntek) 00:00 óra
és 2019. február 28. (csütörtök) 23:59 óra között.
A Játékos növeli nyerési esélyét, ha több kommunikációs szolgáltatásra is feliratkozik (bejelentkezik), de
egy Játékos kizárólag egy utalvány megnyerésére jogosult.
A sorsolás időpontja:
A sorsolás 2019. március 27-én (szerdán) 11 órakor zajlik a Szervező sorsolási bizottsága jelenlétében, amelyről
jegyzőkönyv készül.
A sorsolás helyszíne:
1133 Budapest, Váci út 76.
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A sorsolás módja:
A Nyertesek a véletlenszerűség elvének megfelelő számítógépes módszerrel kerülnek kisorsolásra.
A sorsolás eredményének kihirdetése, a Nyertesek értesítése:
A Szervező a sorsolás eredményét legkésőbb 2019. április 12-én (péntek) hirdeti ki honlapján és e-mailen
keresztül: honlapján (www.otpep.hu – a Játékos nevének és lakóhely szerinti településének közzétételével),
valamint a kisorsolt Nyertesek e-mail útján történő értesítésével (a Pénztárnál nyilvántartott e-mail címen, az
ajándék eljuttatásának részleteivel).
Nyeremény:
A Szervező a Játékosok között 4 db, egyenként (bruttó) 50.000 Ft értékű Hervis vásárlási utalványt sorsol ki, az
alábbi bontásban:




elektronikus ügyintézésre feliratkozók között: 2 db 50.000 Ft értékű Hervis utalvány
tagsággal kapcsolatos elektronikus tájékoztatásra / hírlevélre feliratkozók: 1 db 50.000 Ft értékű Hervis
utalvány
reklám- és marketinganyagok / egyéb információ küldésére feliratkozók között: 1 db 50.000 Ft értékű
Hervis utalvány

Az – 5.000 Ft-os címletekből álló – vásárlási utalvány a Hervis üzletekben váltható be, 2019. november 5-ig.
Egy Játékos 1 db 50.000 Ft-os utalvány megnyerésére jogosult.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
Az utalvány bármely Hervis üzlet bármely termékére levásárolható.
A Hervis üzletekről a Hervis honlapján (www.hervis.hu) tájékozódhat.
Adózás, költségek:




A nyeremény utáni adózási kötelezettség a Szervezőt terheli.
Az értesítés és a nyeremény egyszeri alkalommal történő küldésének költségét a Szervező viseli. Az
esetleges egyéb felmerülő költségeket a Nyertes viseli.
A postai kézbesítés hibájáért, késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal.

Adatvédelem:


A nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a
személyes adatait jelen nyereményjáték keretében a nyereményjáték lebonyolítása céljából és a
szükséges mértékig kezelje. A Szervező a nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes
adatokat a 90 napos kifogási jogra nyitva álló határidő leteltéig kezeli.



A Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertessé válása esetén a Szervező a nevét és a
lakóhelyét közzétegye honlapján (www.otpep.hu) a sorsolástól számított 30 napig, nevét és levelezési
címét felhasználja a nyeremény postázása céljából.



A nyereményjáték keretében kezelt adatok köre: Játékos neve, tagsági okiratszáma, levelezési- és
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, www.otpportalok.hu egészségpénztári regisztrációjának ténye és
ideje, elektronikus ügyintézésre, hírlevélre, reklám- és marketinganyagok küldésére történő bejelentkezés
ténye és dátuma, az esetleges leiratkozás ténye és dátuma.



A Játékosnak bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését.



Szervező az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve a jelen
nyereményjáték során is gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének
érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályok a Szervező
honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztatóban érhetők el.

Egyéb szabályok:


A Szervező a Nyerteseket a – Pénztárnál nyilvántartott – e-mail címen értesíti a sorsolás eredményéről
és az ajándék átvételének részleteiről. Az értesítést követő tíz (10) munkanapon belül – postai
küldeményben – a nyeremény vásárlási utalvány is megküldésre kerül (a Pénztárnál nyilvántartott
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levelezési címre). A postai küldemény a feladás napjától számított ötödik (5.) napon kézbesítettnek
minősül. A Szervező a Nyertes által bejelentett levelezési címről visszaérkezett („címzés elégtelen”,
„elköltözött” etc. sikertelen kézbesítési okok) küldemény kiküldését újból nem kísérli meg, a helyes lakcím
felkutatására nem köteles. Ilyen esetben a Nyertes a nyereményét személyesen vagy meghatalmazottja
által veheti át a Szervező személyes ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Váci út 80.), ügyfélfogadási
időben, 2019. június 25-ig. A Játékos 90 napos jogvesztő határidőn belül tehet kifogást a
nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatban.


A nyeremény utalvánnyal vásárolt termékkel kapcsolatos minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) a
nyereményt szolgáltató gazdasági társasághoz lehet fordulni, a Szervező ez irányú mindennemű
felelősségét kizárja.



A Játékos felel azért, hogy a nyereményjáték során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, az
adatokban beállt változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szervezőnek.



Amennyiben a nyereményjáték során a Játékos részéről visszaélés merül fel, a Szervező fenntartja
magának a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést
elkövető Játékost a nyereményjátékból kizárja.


A nyereményjátékban a Szervezővel, az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárral és az OTP Pénztárszolgáltató
Zrt.-vel munkaviszonyban állók nem vehetnek részt.



Szervező fenntartja magának a jogot a nyereményjátékban foglalt szabályok megváltoztatására,
amennyiben azt szükségesnek ítéli. Szervező bármilyen, a módosításról szóló értesítést a www.otpep.hu
honlapon közöl a nyereményjáték résztvevőivel.

Budapest, 2019. február 1.
OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
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