Invikvíz - Részvételi feltételek
A jelen nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója az Invitel
Távközlési Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4., cg.: 13-10-040575, továbbiakban: Szervező).
A Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelést és adatfeldolgozást a Szervező látja el (adatkezelési
azonosító : NAIH-54218/2012).

1. Résztvevők
1.1 A Nyereményjátékban bármely magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt
vehet (továbbiakban Játékos), amennyiben:
1.2 18. életévét betöltötte,
1.3 elfogadja a Nyereményjáték Részvételi feltételeit
1.4 aktív lakossági Invitel szolgáltatással rendelkezik (tévé/internet/telefon)
1.5 az Invitel felé nincs díjtartozása
1.6 regisztrál a www.invitel.hu/ugyfelszolgalat oldalon az Ügyfélkapura való belépéshez, ahol a
Nyereményjátékra tudja leadni megfejtését

2. A Nyereményjátékból kizártak köre
2.1 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok hozzátartozói (Ptk.
8:1. § 2. pont), továbbá a Nyereményjáték lebonyolításában közvetlenül részt vevő személyek és azok
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 2. pont).

3. A Nyereményjáték leírása:
3.1 Szervező 2015. május 15. napján 00:00:00 órától meghirdeti „Invikvíz” elnevezésű tudás alapú,
nyereményjáték sorozatát, amely a visszavonásig tart.
3.2 A Nyereményjáték során a Játékosok a Szervező által szerkesztett, Invitel Ajánló nevű
kiadványban időszakosan meghirdetett Invikvíz elnevezésű, tudás alapú rejtvényeket, feladványokat
fejtenek meg.
3.3 Az Nyereményjáték részleteit postai úton küldi a Szervező, számla melletti küldeményben (Invitel
Ajánló), vagy elektronikusan is elérhető a www.invitel.hu/ugyfelszolgalat oldalon az Ügyfélkapu
szekcióba belépők számára.
3.4 A Játékosok a www.invitel.hu/ugyfelszolgalat oldalon az Ügyfélkapu szekcióba belépve adják le
megfejtéseiket.
3.5 Az adott időszakra vonatkozó feladvány, a sorsolt nyertesek száma, a megfejtés és a
nyereménysorsolás dátuma, illetve a nyeremények az aktuális Invikvíz leírásában lesznek
meghirdetve.

4. Nyeremények
4.1 A nyeremény az Invitel saját szolgáltatásához kapcsolódó egyszeri számlakedvezmény és/vagy az
Invitel vagy a partnerei által erre a célra felajánlott ajándékok/ajándékcsomagok.

5. Sorsolás
5.1 A nyertesek sorsolása elektronikus úton történik a Szervező székhelyén az Invitel Ajánlóban
meghirdetett időpontban. A Szervező annyi fő nyertest sorsol ki, amennyit az aktuális időszakra
vonatkozó Invikvíz leírásában meghirdetett, valamint ugyanennyi pótnyertest.

6. Kiértesítés

6.1 A nyerteseket a sorsolást és az ellenőrzési folyamat befejeztével, a sorsolás napjától számított 7
naptári napon belül telefonon értesítjük ki nyereményükről a Regisztráció során megadott
elérhetőségeiken. Amennyiben a Játékos Regisztráció során hibás vagy rossz adatot adott meg és ez
által a kiértesítés meghiúsult, úgy az ebből fakadó Játékost érintő joghátrányokért Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli, ezért Játékos jogorvoslati kérelemmel nem élhet. Az aktuális
nyertesek névsora a www.invitel.hu/ugyfelszolgalat oldalon az Ügyfélkapu szekcióba belépve érhető
el, a következő feladvány kihirdetési időszakáig. A Szervező a nyertesek listáját az Invitel Ajánló nevű
kiadványban is megjeleníti.

7. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség
7.1 A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) őket terhelik.

8. Nyeremények átruházása
8.1 A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatóak.

9. Nyeremények átvétele
9.1 A jelen Nyereményjáték Részvételi feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek a nyereményről
szóló értesítéstől számítva 1 hét elteltével, de legkésőbb a sorsolást követő 30 (harminc) naptári
napon belül jogosultak a nyeremény átvételére, amelyet a szervező a nyereménytől függően postai
úton juttat el a nyerteshez vagy személyesen, a nyertes által meghatározott Invitel Pontban veheti át.
9.2 Szervező a fenti határidőkön belül tudja biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a
Nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertes számára. Amennyiben a fent megjelölt
határidőn belül a nyertes nem veszi át nyereményét, tudomásul veszi, hogy e határidő elteltével a
Szervezővel szemben e Nyereményjátékkal összefüggésben semmilyen kártérítési igényt vagy egyéb
követelést nem támaszthat.
9.3 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult.

10. Személyes adatok és adatvédelem
10.1 Szervező nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Nyereményjáték során megadott személyes
adataikat jogszerűen, illetve helyesen adták-e meg. A véletlenül vagy szándékosan rosszul megadott
adatokból fakadó, Játékost érintő joghátrányért (pl. meghiúsult értesítés nyereményről) Szervező
semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé.
10.2 A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki:
• vezetéknév, keresztnév
• Invitel-ügyfélszám
• e-mail cím
• telefonszám
• lakcím
10.3 A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a Játékba való regisztrációkor hozzájárulása megadásával
kijelenti, hogy az Invitel Zrt. adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Info tv.) 20. § szerinti adatvédelmi tájékoztatását, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette,
egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában

hozzájárul ahhoz, hogy az Invitel Zrt. a személyes adatait a Játékszabályzatban rögzített célból és
formában kezelje, az alábbiak szerint:
• Az Invitel Zrt. adatkezelése az érintettek hozzájárulásán alapul (Info tv. 5.§ (1) a.).
• Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, és a Játékosokkal kereskedelmi vagy marketingajánlatok
közlése.

