
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ UTAZZEGYSZERUEN.HU 
JÁTÉKRA VONATKOZÓAN 

  
 

Az www.utazzegyszeruen.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) fejlesztője és üzemeltetője, az OTP 
Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; a 
továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon elérhető 
promóciós játékban történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános 
Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. 
 
A Szolgáltató továbbá a jelen nyereményjáték szabályzatban határozza meg a nyereményjáték 
részletes szabályait. A Szolgáltató rögzíti, hogy a www.utazzegyszeruen.hu Honlap általános 
felhasználási feltételeiben (Honlap ÁFF) a nyereményjátékokra, promóciókra vonatkozó 
rendelkezések alkalmazandók általánosságban a jelen szabályzat szerinti Játékra. Ahol a jelen 
Játékszabályzat a Honlap ÁFF-től eltér, ott a jelen szabályzat rendelkezései irányadók. A Honlap ÁFF 
és a jelen szabályzat együttesen alkotja a jelen szabályzat szerinti Játék teljes szabályrendszerét.  
 
  
A jelen szabályzat és tájékoztató szerinti adatkezelésre általánosságban a www.utazzegyszeruen.hu 
Honlapra vonatkozó adatkezelési tájékoztató – a továbbiakban: Honlap Adatkezelési Tájékoztató – 
(elérhetősége: www.utazzegyszeruen.hu) alkalmazandó, beleértve az adatbiztonság érdekében tett 
intézkedéseket, a felhasználókat az adatkezelés tekintetében megillető jogokat és egyéb 
rendelkezéseket is. Ahol a jelen speciális adatkezelési tájékoztató eltér a Honlap Adatkezelési 
Tájékoztatótól, ott a jelen tájékoztató alkalmazandó. A jelen adatkezelési tájékoztató és a Honlap 
Adatkezelési Tájékoztató együttesen képezik a teljes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást. 
 

1. A JÁTÉK: 
 
A Szolgáltató promóciós játékot szervez, amelyben azok a természetes személyek vehetnek részt, 
akik: 
 

a) a www.utazzegyszeruen.hu Honlapon feliratkoznak a hírlevélre a Játék időtartama alatt 
és  
b) a hírlevél feliratkozás mellett megadják azt az adatot, hogy elmúltak-e 16 évesek és  
c) online bankkártyás fizetéssel vásároltak MÁV vonatjegyet a MÁV www.mavcsoport.hu 
honlapján vagy a MÁV alkalmazásában 2021.07.27-2021.08.29. között és  
d) a Honlapon regisztrálták nevüket, e-mail címüket, a fenti c) pont szerinti vásárlási 
tranzakció banki azonosító számát és a tranzakció időpontját és  
e) elfogadták a Honlap ÁFF-et és  
f) kijelentették, hogy megértették és tudomásul vették a Honlap Adatkezelési Tájékoztatót 
és a Szabályzatot.  

 
 
A Játék időtartama: 
2021.07.27. 00:01 perc – 2021.08.29. 24:00 perc 

 
A Játék sorsolás időpontja:  
2021.08.31. 10:00 óra 
 

NYEREMÉNY  
A Játék nyereménye 1 darab LENOVO Tab P11 11" 128GB WiFi/LTE Tablet (ZA7S0164HU) 
billentyűzettel és Precision Pen 2 tollal. 
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A Játékban a Szolgáltató 1 fő nyertest sorsol ki, és a nyertes után 3 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.  
A nyereményről a Szolgáltató a nyertes Játékost e-mailben értesíti.  
 

*** 
Egyebekben a Honlap Adatkezelési Tájékoztató és a Honlap ÁFF szabályai irányadók a Játékra. 
 
 


