Az OTP Bank Nyrt. „OTP Hello Otthon Est” című promóciójának hivatalos szabályzata
(továbbiakban: „Szabályzat”)
1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek
1.1. OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cégjegyzékszám: 01-10041585, a továbbiakban: „Szervező”)
1.2. A Promóció lebonyolításában együttműködő partnerek (továbbiakban: „Partnerek”):
 Mito Social Kft. (székhely: 1051 Budapest, Károlyi u. 9. 4.em., Cégjegyzékszám:
01-09-956155)
 Café PR Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09695849)
1.3. Az OTP Hello Otthon Est rendezvény helyszíne: Akvárium Klub (1051, Budapest,

Erzsébet tér 12.)
2. Részvételi feltételek
2.1. A Garantált Ajándékért (továbbiakban: Garantált Ajándék) folyó Promócióban részt vehet
minden 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, a 2.2. pontban
meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a
továbbiakban: „Résztvevő”) aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
2.1.1. a Promóció ideje alatt a https://hellootthon.hu/hellootthonest részét képező online
regisztrációs adatlapon (továbbiakban: „Adatlap”) jelzi részvételi szándékát az
OTP Hello Otthon Est rendezvényre (a továbbiakban: Rendezvény), a következő,
valóságnak megfelelő személyes adatainak megadásával: vezetéknév,
keresztnév, e-mail cím, születési dátum;
2.1.2. válaszol a Promócióban feltett lakáscélokra vonatkozó, felmérő kérdésekre;
2.1.3. a „Megismertem a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési
tájékoztatót, és hozzájárulok az abban foglalt adatkezelésekhez az OTP Bank
Nyrt. által." checkbox bejelölésével hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez;
2.1.4. az „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok az adataim
szabályzat szerinti kezeléséhez.” checkbox bejelölésével elfogadja a Szabályzat
minden rendelkezését, valamint hozzájárul adatai jelen Szabályzat szerinti
kezeléséhez;
2.1.5. megerősíti részvételi szándékát a regisztrációt követően küldött automatikus emailértesítésben;
2.1.6. valamint személyesen részt vesz a 2019. szeptember 18. 17:00 órától
megrendezésre kerülő OTP Hello Otthon Est Rendezvényen (Akvárium Klub
(1051, Budapest, Erzsébet tér 12.).
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2.2. A Promócióból ki vannak zárva Szervező és Partnerek a Promóció lebonyolításában
közvetlenül résztvevő dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A Promóció időtartama
A Promóció 2019. augusztus 21. 12:00 órától 2019. szeptember 18. 23.59 óráig tart.
Regisztrációs időszak: 2019. augusztus 21. 12:00 órától visszavonásig, de legkésőbb 2019.
szeptember 17. 23:59-ig
4. A Promóció menete
4.1. 2019. augusztus 21-én Szervező meghirdeti a https://hellootthon.hu/hellootthonest
weboldalon (továbbiakban: Weboldal) az „OTP Hello Otthon Est” című promóciót.
4.2. Azok a Résztvevők, akik teljesítik az 2.1. pontban foglalt feltételeket, a 6.1. pont szerinti
Garantált Ajándékban részesülnek.
5. A Promóció további részletei
5.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a
Promócióból kizárható.
5.2. A Résztvevő összesen 1 (egy) darab Garantált Ajándék átvételére jogosult.
5.3. Egy Résztvevő a Promóció időtartama alatt kizárólag egyszer és egy e-mail címről
jogosult regisztrálni a https://hellootthon.hu/hellootthonest regisztrációs Weboldalon.
Bizonyítható vagy vélelmezhető többszöri regisztráció esetén Szervező fenntartja a
jogot, hogy Résztvevőt a Promócióból kizárja.
5.4. A Rendezvény férőhelyei limitáltak (maximum 300 fő), Szervezőnek csak az érvényes
regisztrációval rendelkezőket áll módjában fogadni a helyszínen.
6. A megszerezhető Garantált Ajándék
6.1. Garantált Ajándék: 1 db 3000 Ft értékű JYSK elektronikus utalvány (kuponkód),
melyet azok a Résztvevők kapnak, akik teljesítik a 2.1. pontban szereplő részvételi
feltételeket.
6.1.1. A Garantált Ajándék igénybevételének feltétele a kuponkód/utalvány beváltása:



online webshopban történő vásárláskor a rendelés véglegesítése előtt, a
kuponkód/utalvány mezőbe beírva, vagy
személyesen bármely magyarországi JYSK áruházban a kasszánál, fizetés előtt
bediktálva

6.1.2. Amennyiben a Garantált Ajándék értéke (3000 Ft) nem fedezi a teljes vételárat,
úgy az összeg bármely más JYSK által elfogadott fizetési móddal kiegészíthető. A
kuponkód minden típusú vásárlásnál felhasználható, beleértve a leértékelt és
kifutó, kiárusított termékeket is. A kuponkóddal a házhozszállítás költsége
valamint JYSK ajándékkártya nem egyenlíthető ki.
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6.1.3. A kuponkód nem személyhez kötött, és a kiállítástól számított 5 évig érvényes.
7. Értesítés, Garantált Ajándékok átadása
7.1. A 6. pontban szereplő Garantált Ajándék jogosultjait a Szervező a 2.1. pontban szereplő
feltételek teljesülésének ellenőrzését követően állapítja meg, legkésőbb szeptember
20-ig.
7.2. A Szervező a Résztvevőket a megállapítást követően - a regisztrációkor megadott e-mail
címen - értesíti (továbbiakban: „Értesítés”) a Rendezvény lebonyolítását követően,
legkésőbb 2019. szeptember 20-ig.
7.3. Az Értesítés során Szervező elektronikusan, kuponkód formájában biztosítja a
Garantált Ajándékot, valamint tájékoztatja a Résztvevőket a Garantált Ajándékkal
kapcsolatos részletekről.
7.4. Garantált Ajándék készpénzre nem váltható, továbbértékesítése tilos. Publikus
felületeken történő továbbértékesítési kísérlet esetén a Szervező jogosult, az
értékesítésre kínált kuponkód(ok) érvénytelenítésére.
7.5. A Garantált Ajándékot a 2.1. pontban foglalt minden feltétel teljesítése esetén Szervező
biztosítja. A Garantált Ajándék átadásával felmerülő költségeket Szervező viseli. A
Garantált Ajándék felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások a Résztvevőt terhelik.
8. Adózás
8.1. A 6. pontban írt Garantált Ajándék után az adó bevallási és fizetési kötelezettséget a
Szervező teljesíti az állami adó- és vámhatóság felé, azzal, hogy a nyertes
magánszemélyeknek nincs adó bevallási és fizetési kötelezettségük.
8.2. A Szervező – az adókötelezettségek jogszabályszerű teljesítése körében - gondoskodik
a Garantált Ajándék magánszemélyek részére történő átadásának, illetve átvételének
megfelelő – az átadás/átvétel tényének igazolására alkalmas – dokumentálásáról. Az
ajándék magánszemélyek részére történő átadását, illetve átvételét igazoló okirat – mint
számviteli bizonylat – a Szervező számviteli nyilvántartásainak alapját képezi, ezért azt a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésben rögzített 8 évig köteles
megőrizni.
8.3. E körben az adatkezelés célja az ajándékokkal kapcsolatos adókötelezettségek és
számviteli nyilvántartási kötelezettségek szabályszerű teljesítése, amelyet a Szervező –
mint adatkezelő – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 178. § (3) bekezdése,
valamint számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján végez. Az
adatkezelésre vonatkozó további információt, így különösen a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos jogokra vonatkozó tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Általános
Üzletszabályzata tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a bankfiókokban és a
honlapon.
9. Általános rendelkezések
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9.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy
Szervező az érintett Résztvevőt a Promócióból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a
Résztvevő a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem
fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból kizárásra kerül.
9.2. A
részvételi
feltételeket
tartalmazó
Szabályzatot
Szervező
a
https://hellootthon.hu/hellootthonest weboldalon teszi közzé. Szervező a Promóció teljes
időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
9.3. Szervező a Promócióval kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolását az
informacio@otpbank.hu címen biztosítja.

9.4. Résztvevők vállalják, hogy Szervező nevüket közzétegye, a Rendezvényen használatos
résztvevői listán szerepeltesse, a listát a Rendezvény lebonyolításába bevont Café PR
Kft. adatfeldolgozó partnernek átadja.
9.5. Szervező kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából (pl. név elírása, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat
feltüntetése, adatváltozás bejelentésének elmaradásából következő adatkülönbözőség,
stb.) eredő károk miatt.
9.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa, illetőleg a Promóciót visszavonja. Az esetleges változtatásról, illetve
visszavonásról Szervező a https://hellootthon.hu/hellootthonest weboldalon nyújt
tájékoztatást.
9.7. Szervező és Partnerek a rajtuk kívül álló okokból bekövetkező, a weboldal futási
felületén felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a weboldal működésének
átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a
weboldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények
bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felelnek.
9.8. A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, Szervezőn és Partnereken kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a szerver
meghibásodása, leállása, beállításai, a szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati
torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező
és Partnerek az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az
ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.
9.9. Szervező kizárólag azokat az Adatlapokat fogadja el érvényesnek a regisztráció során,
amelyek a Résztvevő valós adatait tartalmazzák. Amennyiben a Résztvevő nem saját
adatokat ad meg az Adatlapon, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Partnerek
mindennemű felelősségét kizárja.
9.10.
Szervező és Partnerek fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék,
visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül kizárjanak,
vagy a Résztvevő regisztrációját töröljék. Szervező a Résztvevő kizárását a Promóció
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bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárására okot adó információ a
tudomására jut.
10. Adatvédelem
10.1.
A Promócióban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező
(adatkezelő) és Partnerek (adatfeldolgozó) a Résztvevők ezen önkéntes hozzájárulása
alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Promóció során
szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint Partnerek - a Szabályzat
elfogadása mellett adott önkéntes hozzájárulás alapján - abból a célból kezelik és
dolgozzák fel:
 a Promócióban való regisztrációt biztosítsák,
 hogy a nyertes Résztvevőket megállapítsák, értesítsék, illetve a Garantált Ajándékot
átadják,
 illetve a Garantált Ajándékkal kapcsolatos adófizetési kötelezettséget teljesíteni tudja
a Szervező.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési datum, valamint a
Promócióban feltett lakáscélokra vonatkozó, felmérő kérdésekre adott válaszok
10.2. A hozzájárulás megadása önkéntes, és a Résztvevő jogosult arra, hogy a
hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel
visszavonja. Az értesítést a Résztvevő az alábbi kapcsolattartási címre küldheti:
informacio@otpbank.hu. A hozzájárulás visszavonása a Résztvevőre nézve nem jár
következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás
előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
10.3. Az adatkezelő az adatokat a számviteli nyilvántartások Számviteli törvényben rögzített
megőrzési idejéig kezeli.



Az OTP Bank Nyrt. mint Szervező és adatkezelő a Részvételi feltételek
meglétének ellenőrzését végzi el.
Az adatokat a Mito Social Kft. (1051 Budapest, Károlyi u. 9. 4. em.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155) és a Café PR Kft. (1037 Budapest,
Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09- 695849) dolgozza fel, mint Partnerek és
adatfeldolgozók.

10.4. Szervező, mint adatkezelő és Partnerek, mint adatfeldolgozók szavatolják, hogy az
adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az
Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.
A Résztvevők a Weboldalon a „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok
adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez.” checkbox bejelölésével valamint a
„Megismertem a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót, és
hozzájárulok az abban foglalt adatkezelésekhez az OTP Bank Nyrt. által." checkbox
bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, a
Szervező és Partnerek (adatfeldolgozók) pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a
hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

5

10.5 A Résztvevő – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti
az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
10.6 Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg.
01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe:
informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap:
www.otpbank.hu).
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest,
Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu).

11. Jogorvoslati lehetőségek
11.1.
A Résztvevő az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai
megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz, telefonos banki
szolgáltatásunk
keretében,
az
alább
meghatározott
elérhetőségeken:
informacio@otpbank.hu; 06 1 366 6666.
11.2.
A Résztvevő továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-3911410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
11.3.
A Résztvevőnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye
szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az
adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Résztvevő a pert a Fővárosi Törvényszék előtt
vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a
törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.
Amennyiben a Résztvevő szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más
tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Budapest, 2019. augusztus 21.
OTP Bank Nyrt.
Szervező
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