EZ NEKED IS JÁR! UTAZZ VELÜNK A
PRÉMIUM VILÁGÁBA!
Játékszervező: PRÉMIUM Pénztárszolgáltató Kft.
Játék elnevezése: Ez neked is jár! Utazz velünk a PRÉMIUM világába!
Játék időszaka: 2022. május 01. - 2022. június 30.
A nyereményjáték folyamata és a részvételi feltételei:
A Prémium Pénztárszolgáltató Kft. nyereményeket sorsol ki azon személyek között, akik a játék
időszaka alatt megválaszolják a https://premiumegeszsegpenztar.hu/landing/ooh-kampany
oldalon található kvíz kérdéseket megadják adataikat (név, telefonszám, e-mail cím) valamint
hozzájáruló nyilatkozatot tesznek.
Tárgynyeremények:
A nyereményjátékban kisorsolásra kerülő 4 db Mester Bike nyereményutalvány, melynek
összértéke: 950.000.- Ft

1. fő-díj: 500 ezer Ft Mester Bike nyereményutalvány, mely kerékpárra váltható, a
Mester Bike üzletében.
2. -4. nyeremény: 150.000 ezer Ft értékű Mester Bike ajándékutalvány, mely elektromos
rollerre váltható a Mester Bike üzletében.
A játékban nem vehetnek részt:
A PRÉMIUM Egészségpénztárral, a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárral, a HORIZONT
Magánnyugdíjpénztárral, illetve a PRÉMIUM Pénztárszolgáltató Kft.-vel munkaviszonyban álló
személyek, tisztségviselők és közeli hozzátartozóik, ill. hozzátartozóik /Ptk. 8:1 .§ (1) 1. és 2./.

Részvételi feltételek közzététele:

A www.premiumegeszsegpenztar.hu honlapon és a www.premiumnyugdíjpénztar.hu honlapon.
Ügyfélszolgálati irodákban (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. és 2400 Dunaújváros, Dózsa
György út 24.)

Sorsolás:
A nyereményjáték nyerteseinek kisorsolása az alábbiak szerint történik, nyilvános gépi sorsolás
keretében.
A sorsolás időpontjai: 2022. július 07-én 13.00 óra
A

sorsolás

helyszíne:

1138

Budapest,

Dunavirág

utca

2-6.,

3.

torony,

(PRÉMIUM

Pénztárszolgáltató Kft. székhelye)
Szervező a nyereményjátékban résztvevő érdeklődök között kisorsolja a 4 Nyertest és a
Pótnyerteseket.
A nyereményjáték nyerteseit telefonon, vagy e-mailen értesítjük, valamint a nevét a PRÉMIUM
Egészségpénztár és a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár honlapján is közzétesszük.
Nyeremény átadása:
Az a nyertes, akit a sorsolást követő 45 napban nem sikerül elérni, nem jogosult a kisorsolt díjra.
A fentiek alapján a Nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény
átvételére legkésőbb a sorsolást követő 45 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények időben való átadása
meghiúsul, úgy ez a körülmény Szervező részére nem róható fel. Szervező a nyeremény
átvételének lehetőségét a fentiekben meghatározott 45 napos határidőn belül tudja biztosítani a
Nyertes részére. A határidőn kívül a Nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt.
Amennyiben a Nyertes a játékleírás alapján ki van zárva a nyereményjátékban való részvételből,
úgy a Szervező értesíti a Pótnyertest a nyeremény átvételének részleteiről.
A Pótnyertes számára szintén 45 nap áll rendelkezésre, hogy átvegye a nyereményét.
A nyeremény másra át nem ruházható.
A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban a Nyertesnek a
nyeremény összegét jövedelem jogcímen szerepeltetnie kell a nyeremény megszerzésének
tárgyévét követő évi adóbevallásában.

Amennyiben a nyeremény átadása nem teljesíthető a nyeremény Nyertesének, vagy
Pótnyertesének, úgy a Szervező eláll annak átadásától.

Adatkezelés és adatvédelem:
A játék keretén belül a Résztvevők személyes adatait a Szervező külön, abból a célból kezeli,
nyilvántartja és feldolgozza, hogy a játék Nyertesét és Pótnyertesét meghatározza, és a
nyereményt a Nyerteseknek átadja.
A játék keretében kezelt adatok köre: az érdeklődő neve, e-mail címe, telefonszáma. Résztvevő
játék keretében kezelt adatait kizárólag a Szervező, a játékban való részvétel, a Nyertesek és
Pótnyertesek kiválasztása és az ajándék személyes átadása vagy postázása céljából ismerheti
meg és dolgozhatja fel, azok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, kivéve a Nyertes
nevének honlapon való közzététele.
Résztvevő a játékban való részvétellel hozzájárul adatai jelen részvételi feltételekben foglaltak
szerinti kezeléséhez, ennek megfelelően Résztvevő adatainak kezelése az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR)
(Adatvédelmi törvény) szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul.
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), tiltakozhat személyes adatai kezelése
ellen, jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat.

