KTI Nonprofit Kft. – Rail4See projekt
Újpest- Városkapu csomópont utaselégedettségi felmérés nyereményszabályzata

A szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a KTI Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Thán
Károly u. 3-5. (a továbbiakban: KTI) által végzett Rail4See adatfelvételhez kapcsolódó
nyereménysorsolásra (a továbbiakban: Sorsolás).
A Játék szervezője a KTI.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Sorsoláson részt vehet minden Rail4See adatfelvételi kérdőívet kitöltő nagykorú, cselekvőképes
belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik
(továbbiakban: Résztvevő).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a KTI vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói
(Ptk. 8:1. (1) 1.2.)
• A METIOR Iskolaszövetkezet vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
azok közeli hozzátartozói;
• A Garadna Expressz Bt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok
közeli hozzátartozói.
2. A Sorsolás leírása
Amennyiben a Résztvevő a neki átadott, - négy számjegyű sorszámmal ellátott - kártyán megadott
weboldalon kitölti és elküldi a kérdőívet, azzal automatikusan részt vesz a sorsoláson.
A Sorsolás szabályzata a www.kti.hu weboldalon elérhető.
3. A Sorsolás időtartama
A kérdőív kitöltésének és elküldésének időtartama 2014. március 24-től 2014. április 13-án éjfélig
tart. A beküldési határidő az időtartam vége, azaz 2014. április13.-a éjfél.
A sorsoláson való részvétel kizárólag a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. Az
időtartam kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
4. Jelentkezés a Sorsolásra
A Sorsolásra történő jelentkezés kizárólag alábbi feltételek együttes teljesülése esetén érvényes:
•
•

A Sorsolásra jelentkezni a kérdőív kitöltésével és annak beküldésével lehet.
A nyereményről való értesítéshez szükséges a kitöltő e-mailcímének megadása.

FONTOS SZABÁLY: ugyanazon sorszámú kérdőív csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy
Résztvevő legfeljebb egyszer tölthet ki és küldhet el kérdőívet. Ha valaki mégis többször
küldi a kitöltött kérdőívet, azt kizárjuk a Sorsolásból a tisztesség és a többi, szabályosan
eljáró Résztvevő érdekében.
A sorsolásban csak akkor vehet részt valaki, illetve a kérdőív kizárólag akkor küldhető el, ha a
Résztvevő valamennyi kérdésre válaszolt, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.
A Résztvevő csak abban az esetben küldheti el a kitöltött kérdőívet, ha elfogadta a Sorsolási
szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.
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5. Nyeremény
A Sorsolás nyereménye 1 db Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 16 GB tablet (csak Magyar Telekom
SIM kártyával használható; a SIM kártya a nyereménynek nem része).
A nyeremény másra át nem ruházható.
A nyeremény semmilyen esetben nem váltható át pénzre.
A KTI vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék megfizetését.
6. Sorsolás
A kérdőívet beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján
működő számítógépes programmal történik a KTI 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt,
melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.
Abban az esetben, ha a nyertes Résztvevő valamilyen okból nem tudja beváltani a nyereményt vagy
azt visszamondja, úgy pótnyertes/pótnyertesek kihúzására kerül sor. A pótnyertes értesítése és a
nyeremény átadása a továbbiakban ugyanígy folytatódik.
7. Nyertesek értesítése
A nyertest e-mailen értesítjük, továbbá a www.kti.hu weboldalon közzétesszük.
8. A nyeremények kézbesítése
A nyeremény a KTI székhelyén (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) alatt vehető át. A nyeremény
átvételéhez szükséges a kérdőív kitöltésére felhívó szórólap bemutatása, amelyről egyértelműen
megállapítható a kisorsolt kérdőív sorszáma.
A Résztvevő köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz
eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a KTI-t
semmilyen felelősség nem terheli.
9. Adatkezelés
A Résztvevő a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy
- a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos
ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a KTI felhasználja.
A nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a KTI
székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező
adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
A Résztvevőt megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési
igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
A KTI a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a
Résztvevőtől kapott felhatalmazások keretei között.
10. Felelősség kizárás
A kérdőívek hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési késedelemért a KTI nem
vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Sorsolásra történő jelentkezés során (vagy
azt követően) a KTI-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden
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ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.
A KTI a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A KTI kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Sorsolásban való
részvétel során, a Sorsolás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Sorsolás
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
A KTI nem vállal felelősséget azért, ha a Sorsolás időtartama alatt a Sorsolást tartalmazó weboldal
technikai okokból időszakosan nem érhető el.
11. Egyéb
A Résztvevő a Sorsolásban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és
feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a
település megjelölésével) a KTI a weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra
hozza. A Résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2014. február

