Általános részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat
A Játékok szervezője és az adatkezelő: UPC Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest,
Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-366290) (a továbbiakban:
„Szervező”)
A Szervező nyereményjátékokat indít (továbbiakban: „Játékok” meglévő lakossági előfizetői
részére, amelynek keretében a 2018.12.01. és 2018.12.31. közötti időszakban – a Szervező
által meghatározott feltételekkel, UPC digitális kábeltelevízióval rendelkező, UPC Filmtárban
max. 5 db fizetős tartalmat kölcsönző előfizetők körében – 20+4 nyertest sorsol ki, az alábbi
feltételekkel:
Részvételi feltételek
A Játékokban az az előfizető/játékos vehet részt (a továbbiakban:„Játékos”), aki:
• 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgár;
• érvényes, lakossági UPC alapszolgáltatási szerződéssel rendelkező előfizető;
• a nyereményjátékhoz szükséges regisztráció során teljes nevét, ügyfélszámát, telefonszámát,
e-mail címét megadja a Szervező számára;
• a 2018. decemberi forgalmat tartalmazó számláját határidőre befizette;
- Számlabefizetési határidők:
o 2019.01.01-jén számlát záró játékosok fizetési határideje: 2019.01.18.
o 2019.01.06-án számlát záró játékosok fizetési határideje: 2019.01.23.
o 2019.01.11-én számlát záró játékosok fizetési határideje: 2019.01.27.
o 2019.01.26-án számlát záró játékosok fizetési határideje: 2019.02.13.
• a jelen Általános Részvételi Feltételek és Nyereményjáték Szabályzatban – (a továbbiakban:
Játékszabályzat) foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A játékokban nem vehet részt:
• Monor F29 területen lakó előfizető;
• CI+ médiakártyával rendelkező előfizető
A Játékokban való részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.
A Játékokban való részvétel önkéntes és ingyenes.
A Játékokban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, a
Játékokkal kapcsolatos feladatot ellátó vállalkozói vagy megbízottai és ezen személyeknek a
2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Szervező a Játékokból kizárja azt a Játékost, aki a Játékokban harmadik személy által
létrehozott, illetve működtetett e-mail fiók útján, továbbá harmadik személy adataival vagy
nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősséget kizár.

A Játékok menete
A Játékokban előzetes jelentkezéssel lehet részt venni. A regisztrációt a Játékos megteheti a
www.upc.hu/karacsony linken.
Játék 1:
A Szervező a megadott határidőn belül, a UPC Filmtárban fizetős tartalmakat megtekintő
Játékosok közül összesen 20 nyertest sorsol ki, akik a játékkiírásban megjelölt nyereményre
lesznek jogosultak.
A nyertesek a véletlenszám-generálás elvei alapján, számítógépes program segítségével
kerülnek kiválasztásra azon Játékosok közül, akik a fenti feltételek mindegyikének
maradéktalanul megfelelnek.
A sorsolást 2019. március 4. napjáig végzi el a Szervező.
A sorsolás helyszíne: Haller Gardens - H-1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
A Szervező a sorsolás alkalmával 2 pótnyertest sorsol ki a fent írtak szerint. A pótnyertesek
kisorsolásuk sorrendjének megfelelően léphetnek a részvételi feltételek bármelyikének
hiányában érvénytelenül pályázónak minősülő vagy a nyereményről lemondó, nyertesként
kisorsolt Játékos helyébe.
Amennyiben nincs olyan Játékos, aki minden részvételi feltételnek megfelel, akkor a
Szervező fenntartja a jogot, hogy ne sorsoljon nyertest, vagy 20 nyertesnél kevesebbet
sorsoljon ki.
Játék 2:
A Szervező a megadott határidőn belül, a UPC Filmtárban feltöltött fiktív film/álfilm
(továbbiakban: álfilm) plakátot megtaláló, és az álfilmet elindító Játékosok közül összesen 4
nyertest sorsol ki, akik a játékkiírásban megjelölt nyereményre lesznek jogosultak.
A nyertesek a véletlenszám-generálás elvei alapján, számítógépes program segítségével
kerülnek kiválasztásra azon Játékosok közül, akik a fenti feltételek mindegyikének
maradéktalanul megfelelnek.
A sorsolást 2019. január 31-ig végzi el a Szervező.
A sorsolás helyszíne: Haller Gardens - H-1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
A Szervező a sorsolás alkalmával 1-1 pótnyertest sorsol ki a fent írtak szerint. A pótnyertesek
kisorsolásuk sorrendjének megfelelően léphetnek a részvételi feltételek bármelyikének
hiányában érvénytelenül pályázónak minősülő vagy a nyereményről lemondó, nyertesként
kisorsolt Játékos helyébe.
Amennyiben nincs olyan Játékos, aki minden részvételi feltételnek megfelel, akkor a
Szervező fenntartja a jogot, hogy ne sorsoljon nyertest, vagy 4 nyertesnél kevesebbet
sorsoljon ki.
Általános rendelkezések
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített
feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékokból kizárhatja.
A Játékos a Játékokban történő részvétellel egyidejűleg elismeri, hogy a jelen
Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a
Játékos a részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el,
vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékokból kizárásra kerül.

A részvételi feltételeket is tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező a www.upc.hu/karacsony
oldalon teszi közzé. A Szervező biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos –
elérhetőségét a Játékok teljes időtartama alatt a www.upc.hu/karacsony webcímen. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékokat
egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat esetleges módosításairól,
illetve esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező előzetesen közzéteszi honlapján
a www.upc.hu webcímen. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően és rendszeresen
tájékozódjanak.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek
gyanúja esetén a Játékokból bárkit indoklás nélkül kizárjon.
Ha a játékkiírásban a Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t a
Szervező biztosítja, illetve a nyeremény(ek) utáni adó- és járulékterheket, valamint a
nyeremény átadásával összefüggő költségeket a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével
és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a
Nyertes(eke)t terhelik. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságra vonatkozó
kötelezettségeit kizárja. A nyeremény készpénzre vagy más egyéb, készpénz-helyettesítő
fizetőeszközre nem váltható. A nyeremény sem egészében, sem részeiben nem átruházható,
arra kizárólag a kisorsolt nyertes jogosult.
A nyeremény meghatározása
A nyertesek sorsolás útján kerülnek meghatározásra. Egy játékos 1 db nyereményre jogosult.
Játék 1:
Összesen 10 db Thomson 55”-os UHD TV készülék kerül kisorsolásra, valamint 10 db 5000
Ft értékű UPC Filmtár kupon*.
*UPC Filmtár kupon: a Szervező jóváírja a Játékos sorsolást követő UPC Filmtár
forgalmát 5000 Ft értékig, melyet 3 hónapig lehet felhasználni.
Játék 2:
Összesen 4 db Thomson 55”-os UHD TV készülék kerül kisorsolásra.
A nyeremény átvételének feltételei
A nyeremény átvételével kapcsolatosan a nyerteseknek privát e-mail üzeneten keresztül ad a
Szervező tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertesek részéről további információ
megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével a Szervező emailben teszi fel.
Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertesektől nem érkezik válasz, akkor a Szervező
fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át. Amennyiben a nyertesek a
nyereményüket az utolsó értesítéstől számított 30 napon belül bármely okból nem veszik át,
úgy a Szervező jogosult a nyereményt a soron következő pótnyertes részére átadni.
A Szervező legfeljebb egyszeri újbóli alkalommal kísérli meg értesíteni a nyerteseket a nyerés
kihirdetésének napjától számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes a Szervező
értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 naptári napon belül nem reagál, úgy a
Szervező jogosult a sorrendben következő pótnyertest értesíteni és a nyertes nyereményét a
pótnyertes részére átadni.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékokban való részvétel önkéntes.
A Játékosok vállalják, hogy nyertességük esetén a Szervező a nevüket, a nyerés tényét, illetve
a nyereményeket a nyertesek neveinek feltüntetésével, a Játékokkal kapcsolatban közzéteheti.

A nyertesek a Szervező kérésére ehhez írásbeli nyilatkozatban járulnak hozzá. A Játékok,
illetve a Játékokat megelőző adatszolgáltatás során előforduló téves adatokért, illetve
hiányosságokért a Szervező nem vállal felelősséget.
Adatvédelem
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekígy különösen a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendeletnek (a továbbiakban: GDPR)
és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotörvény) vonatkozó rendelkezéseinek megtartásával történik.
Az adatkezelés jogalapja és célja: A Játékokban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes,
Az adatkezelés jogalapja az érintetti hozzájárulás. Az adatok kezelését a Szervező végzi. A
Játékok során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező abból a célból kezeli és dolgozza
fel, hogy a Játékok nyerteseit megállapítsa és értesítse.
A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát a
Szervező a nyeremény átadását megelőzően - személyazonosító igazolvány alapján leellenőrizze.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosoknak arra, hogy hozzáférést vagy
tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését,
korlátozását. Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás
joga is. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékokból való kizáráshoz vezet, ha a Játékok
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kezdeményezi.
A Szervező a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.
Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor,
a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu ) vagy
a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos
részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a GDPR és az Infotörvény tartalmazza.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Játékosok adatait a cél eléréséhez, a Játék
lebonyolításához szükséges ideig kezeli.
Egyéb rendelkezések
A Játékokat kizárólag a Szervező indítja. A Játékok használata során a Játékos
internetszolgáltatójának üzletszabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul
veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai
feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül
befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák,
az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa vagy a Játékokat
megszüntesse, különösen visszaélések gyanúja esetén.

