SZABÁLYZAT
A TargetMax Kft. internetes nyereményjátékot hirdet. A kérdőívet kitöltő, és a
kitöltés után személyes adatokat megadó résztvevők részére a Szervező 1 db
Samsung Galaxy Tab2 7.0 (GT-3100) táblagépet ajánl fel (nyeremény játék). A
kutatási kérdőíven és nyereményjáték regisztrációban a válaszadás önkéntes.

A REGISZTRÁCIÓ CÉLJA
A nyereményre az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és
kapcsolat felvételi listát állít össze, ezek közvetlen üzletszerzési céllal történő
felhasználása érdekében.

SZABÁLYZAT
1. A játék időtartama
A játék 2013. február 21. és március 10. között tart.

2. A kutatás szervezője
A kutatás és kapcsolódó nyereményjáték szervezője a TargetMax Kommunikációs
és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1025 Budapest,
Verecke u. 138; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956,
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56397/2012) továbbiakban Szervező.

3. Adatkezelők:
TargetMax Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138.)
Sanoma Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo. u. 9.)
szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay utca 2.)

4. Nyeremény
1 db Samsung Galaxy Tab2 7.0 (GT-3100) táblagép.

-- jatekszabalyzat kiegészítése 2013. február 25-én -vagy
1 db Samsung Galaxy Ace 2 (GT-I8160) okostelefon.
a nyertes választása szerint.
-- kiegészítés vége -A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyertest a
nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési
kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos
adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A
nyeremény igénylésével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő
egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.

5. A nyertes kiválasztása
A díjat a Szervező a kutatási kérdőívet kitöltő és regisztráló játékosok között
sorsolással ítéli oda. A Szervező a sorsolást 2013. március 11-én délelőtt 11 órakor
tartja.
A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott email címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban
az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem
értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem
telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság
elvész.
A sorsoláson nem vehetnek részt a Sanoma Budapest Zrt, a szallas.hu Kft és
TargetMax Kft munkatársai és hozzátartozói.

6. Adatkezelési szabályok
Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes
regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait a Szervező (TargetMax
Kft), mint adatkezelő visszavonásig, az alább közölt célból kezeli (továbbiakban
Adatkezelő).
A Szervező, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 1992. évi LXIII. törvény  a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 1992. évi LXVI. törvény  a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról;
 1995. évi CXIX. törvény  a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló
név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
Az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint
hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:
e-mail: info@targetmax.hu
levélben: 1025 Budapest, Verecke u. 138.
a küldött hírlevelek leiratkozási linkjén keresztül: közvetlen üzletszerzési ajánlat
levél alján lesz feltűntetve. Az Adatkezelő rendszerében tárolt adatokat az
Adatkezelő bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeli és azokat az
adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a hozzájárulása nélkül
nem adják ki.

7. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem: Az
adatszolgáltatás önkéntes. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott
személyes adatokat a TargetMax Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138.), a Sanoma
Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) és a szallas.hu Kft. (3529
Miskolc, Lévay utca 2.) acélból kezeljék, hogy a jövőben részemre a termékeikről,
szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen a megadott email
címemre) közvetlenül tájékoztassanak, valamint azokat részemre ilyen módon
közvetlenül ajánlják fel.

FOGALMAK:
Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és

kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési
helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint
családi állapotát tartalmazó lista.
Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő
küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel
való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus
levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és
idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi
állapotát tartalmazó lista.

