„Tavaszváró””

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
„TAVASZVÁRÓ” elnevezésű nyereményjáték szabályzata
A nyereményjáték időszaka
2018. április 1. (vasárnap) 00 óra – 2018. május 31. (csütörtök) 23 óra 59 perc
A nyereményjáték OTP szervezője
OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.,
rövidített neve: OTP Egészségpénztár nyilvántartási szám: 237/2002., nyilvántartó bíróság:
Fővárosi Törvényszék), továbbiakban: OTP Egészségpénztár.
Részvételi feltételek
A OTP Egészségpénztár által szervezett nyereményjátékban kizárólag azok az OTP
Egészségpénztárban új taggá váló természetes személyek (Résztvevő) vesznek részt, akik az
alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:
• A
Résztvevő az OTP Portálokon online kezdeményezi a beléptetését az OTP
Egészségpénztárba, és a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött és aláírt eredeti
belépési/átlépési nyilatkozatát 2018. április 1. és 2018. május 31. között postai úton
beküldi a OTP Egészségpénztár 1369 Budapest 5. Pf. 362. levelezési címre, vagy leadja
azt a OTP Egészségpénztár személyes ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Mérleg u. 4.). A
belépési nyilatkozat beérkezési határideje 2018. június 15-ig (péntek).
• A belépési nyilatkozat tartalmazza a Résztvevő e-mail címét, bejelentkezését elektronikus
ügyintézésre (Belépési nyilatkozat 6. pont 1. bekezdése), valamint a nyereményjáték
kuponkódját: „TAVASZVÁRÓ”.
• A Résztvevő 2018. május 31-ig legalább 24.000,- Ft befizetést teljesít pénztári számlájára
átutalással a OTP Egészségpénztár OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11703006-20411440
számú bankszámlára, ahol az átutalási bizonylat szövegében hibátlanul feltünteti az
adóazonosító jelét.
• A Résztvevő tagsági jogviszonya a OTP Egészségpénztárnál 2018. június 29-én, a
sorsolás napján is fennáll.
A sorsolás időpontja
A sorsolás 2018. június 29. (péntek) napján 11:00 órakor a OTP Egészségpénztár sorsolási
bizottsága jelenlétében kerül megrendezésre, amelyről jegyzőkönyv készül.
A sorsolás helyszíne
1051 Budapest, Mérleg utca 4.
A sorsolás módja
A Nyertesek a véletlenszerűség elvének megfelelő számítógépes módszerrel kerülnek
kisorsolásra.
A sorsolás eredményének kihirdetése, a nyertes Résztvevő értesítése
A sorsolás eredményét (nyertes Résztvevő nevét és a lakóhelye szerinti települését) a OTP
Egészségpénztár a honlapján (www.otpep.hu) teszi közzé legkésőbb 2018. július 6. napjáig. A
OTP Egészségpénztár a sorsoláson kisorsolt nyertes Résztvevőket, a sorsolást követő tíz (10)
munkanapon belül értesíti, a nyeremény megküldésével egyidejűleg.
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Nyeremény
A nyereményjáték keretében 100 db, egyenként 50.000,- Ft értékű, a Pénztárbolt
egészségpénztári webáruházban 2018. december 31-ig beváltható vásárlási utalvány kerül
kisorsolásra.
Adózás, költségek
• A nyeremények utáni közteherviselési kötelezettség a OTP Egészségpénztárt terheli.
Adatvédelem
•
A nyereményjátékban történő részvétellel a Résztvevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az OTP Egészségpénztár a személyes adatait jelen nyereményjáték keretében a
nyereményjáték lebonyolítása céljából és a szükséges mértékig kezelje.
•

A nyereményjáték keretében – külön adatbázisban – kezelt adatok köre: Résztvevő neve,
pénztártagi azonosítója, adóazonosító jele, telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe,
2018.04.01-2018.05.31 napja közötti időszakban az egyéni számlájára történő
befizetéseinek összege.

•

A Résztvevőnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, betekinthet az adatvédelmi
nyilvántartásba (az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, és kivonatot kérhet),
jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat.
•

OTP Egészségpénztár az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek (illetőleg 2018. május 25. napjától a
közvetlenül alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(Általános Adatvédelmi Rendelet) előírásainak) 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 OTP Egészségpénztár honlapján közzétett Adatkezelési
Tájékoztatóban érhetőek el.

Egyéb szabályok
•

A nyereményjátékban a OTP Egészségpénztárral és az OTP Pénztárszolgáltató Zrt-vel
munkaviszonyban álló személyek nem vehetnek részt.

•

A OTP Egészségpénztár a nyertes Résztvevőket e-mailben vagy postai úton értesíti a
sorsolást követően a Résztvevő által megadott (Pénztárnál nyilvántartott) e-mail címen
vagy levelezési címén. (Ez az e-mail cím ellenőrizhető és módosítható a
www.otpportalok.hu oldalon a „Saját adatok”/”Személyes adatok” menüpontban.). A OTP
Egészségpénztár a helyes e-mail/cím felkutatására nem köteles. Ilyen esetben a nyertes
résztvevő a nyereményét személyesen vagy törvényes képviselője által veheti át a OTP
Egészségpénztár 1051 Budapest, Mérleg utca 4. szám alatt működő ügyfélszolgálatán
2018. augusztus 31-ig (péntek).

•

A nyeremény készpénzre át nem váltható, a nyereményjátékra tekintettel a Résztvevő
által teljesített befizetés összege nem követelhető vissza.

•

Amennyiben a nyertes Résztvevő cselekvőképességében korlátozott vagy
cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a
nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője jogosult.
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•

Amennyiben 2018.04.01-2018.05.31. napja közötti időszakban a részvételi feltételeknek
megfelelő (legalább 24.000 Ft egyösszegű befizetést teljesítő) Résztvevők száma nem éri
el a kisorsolandó nyeremények számát, akkor a nyereményből csak annyi kerül átadásra,
ahány Résztvevő a feltételeknek megfelelt.

•

A Résztvevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyereményszabályzatot.

•

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

•

Amennyiben a nyereményjáték során a Résztvevő részéről visszaélés merül fel, az OTP
Egészségpénztár fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse
vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető Résztvevőt a nyereményjátékból
kizárja.

•

Az OTP Egészségpénztár fenntartja magának a jogot ezen részvételi feltételek
megváltoztatására, amennyiben azt szükségesnek ítéli. Az OTP Egészségpénztár
bármilyen módosításról szóló értesítést a www.otpep.hu honlapon keresztül közöl a
nyereményjáték résztvevőivel.

•

A nyereményjáték adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-142345/2018.

Budapest, 2018. március 27.
OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
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