
„A mobil az új pénztárca” Promóció – Játékszabályzat és Részvételi feltételek 
(továbbiakban: Szabályzat) 

 
 
1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek 

 
1.1. Szervező 

 
OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A, 
továbbiakban: OTP Bank) 

 
1.2. Partner 

 
A promóció lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban: Partner):  
Mito Social Kft. (1051 Budapest, Nádor u. 23. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155) 
 

 
2. Az alkalmazás 
 

2.1. A Promóció során a mobilra is optimalizált www.otpmindennap.hu oldalon feltett kérdésekre 
kell választ adni. A Játékban a Felhasználóknak egy tippkérdés (továbbiakban: Tippkérdés) 
megválaszolására van lehetőségük. A Tippkérdés megválaszolása mellett kérdőív 
megválaszolására kérjük a Játékosokat. 

2.2. A Játékban feltett kérdéseket megválaszoló felhasználók (továbbiakban: Felhasználók) – 
amennyiben teljesítik a részvételi feltételeket – Promócióban vesznek részt, és 
nyereményben részesülhetnek.   

 
3. Részvételi feltételek  

 
3.1. A Promócióban az a Felhasználó vehet részt, aki: 

• 18. életévét betöltött, az illetékes magyar vagy külföldi hatóság által kiadott érvényes 
személyazonosító okmánnyal rendelkező, cselekvőképes, vagy korlátozottan 
cselekvőképes állampolgár, 

• az www.otpmindennap.hu weboldal (Továbbiakban: Weboldal) részét képező online 
regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap) megadta a következő, valóságnak 
megfelelő személyes adatait: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, 
telefonszám, 

• érvényesen válaszol a Játékban feltett Tippkérdésre és minden további Kérdésre, 

• az „Elfogadom az Adatkezelési nyilatkozatot, és hozzájárulok, hogy az adatkezelő az 
általam megadott elérhetőségeimen közvetlen üzletszerzési céllal, saját ajánlataikkal 
megkeressenek.” checkbox bejelölésével kijelentik, hogy a marketing célú 
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót elolvasták és elfogadták,  

• az „Elfogadom az Adatkezelési nyilatkozatot, és hozzájárulok, hogy az adatkezelők 
adataimat elemzési célra felhasználják.” checkbox bejelölésével kijelentik, hogy az 
elemzésre vonatkozó tájékoztatót elolvasták és elfogadták, továbbá 

• az „Elfogadom a Játékszabályzatot” checkbox bejelölésével elfogadta a Szabályzatot 
és önkéntes beleegyezését adta adatainak a jelen játék lebonyolításához szükséges 
mértékű kezeléséhez. 

 
3.2. A Promóció keretein belül Nyeremény 1-ben és Nyeremény 2-ben (együttesen 

továbbiakban: Nyeremények) azon Felhasználók részesülhetnek, akik teljesítik a 
Szabályzat 3.1 pontjában meghatározott részvételi feltételeket. 
 

3.3. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer, egy e-mail címről jogosult 
regisztrálni a www.otpmindennap.hu weboldalon. Bizonyítható többszöri regisztráció esetén 
Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékost jelen Játékból kizárja. 



4. A Játék időtartama 
 

4.1. A Játék 2018. április 16. 14.00 óra és 2018. május 31. 24.00 óra között tart. Tipp 
leadására a Játékban 2018. május 31. 24:00-ig van lehetőség. 

 
 

5. A Játék leírása 
 
5.1. A Szervező 2018. április 16-án a www.otpmindennap.hu weboldalon meghirdeti a „A mobil 
az új pénztárca” promóciót. 

 
5.2. Azon résztvevők, akik teljesítik a 3.1. pontban foglalt feltételeket, részt vehetnek a 
Játékban a Nyereményekért.  

 
5.3. Minden Játékos csupán egy nyereményjáték regisztrációt hozhat létre és egyetlen Tippel 
vehet részt a Nyeremény 1-ért és Nyeremény 2-ért folyó Játékban. 

 
6. Nyertesek és nyeremények 
 

6.1. A Nyeremény 1-ért és Nyeremény 2-ért folyó Játék időtartama alatt összesen 509 darab 
Nyertes kerül kiválasztásra a Tippet leadó játékosok közül. 
 
A Nyertesek a Játék részvételi feltételeinek teljesülése esetén a rögzített Tippjeik alapján 
kerülnek kiválasztásra. 

 
6.2. Több érvényes és megegyező Tipp esetén az a Játékos nyer, aki a Tippjét szerveridő 
szerint gyorsabban (korábbi időpontban) küldte be. Amennyiben két Játékos ugyanabban az 
időpontban küldi be a Tippjét, az a Játékos nyer, aki gyorsabban (korábbi időpontban) 
regisztrált a Játékra. A pontosság meghatározása az alábbiak szerint történik:  
A Tipp minden esetben egy pozitív szám, a hibapont a Játékos válaszának helyes választól 
való eltérése. A legkisebb hibapontú megfejtés a helyes válaszhoz legközelebb eső megfejtés. 

 
6.3. A Játék ideje alatt megnyerhető nyeremények: 

 
6.3.1. Az első 9 legpontosabb tippet adó Játékos, aki teljesíti a 3.1. pontban szereplő 
feltételeket Nyeremény 1-ben részesül 
Nyeremény 1: összesen 9 db, Samsung Galaxy A3 okostelefon 
 
6.3.2. A soron következő 500 legpontosabb tippet adó Játékos, aki a 3.1 pontban 
meghatározott feltételeket teljesíti, Nyeremény 2-ben részesül. 
Nyeremény 2: összesen 500 db 10.000 Ft értékű NagyNap.hu utalvány 

  
6.4. A Játékban  

• minden Játékos csak egyszer Tippelhet, valamint egyszer regisztrálhat érvényesen, 

• Nyereményekért az a Játékos indulhat, aki a Játék ideje alatt regisztrál a Weboldal 
felületén, leadja Tippjét,  

• Egy Játékos maximum csak egy Nyeremény 1 vagy egy Nyeremény 2 megnyerésére 
jogosult,  

 
6.5. Az 6.3. pontban leírt Nyereményeket a 3. pontban foglalt feltételek teljesítése esetén a 
Szervező biztosítja. A Nyeremények átadásával felmerülő költségeket a Szervező viseli. A 
Nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és 
kiadások a Nyertest terhelik.  

 
6.6. A Nyertes kiválasztásának részletes feltételeit a jelen Szabályzat előre meghatározza 
azzal, hogy a Nyertesek megállapításának feltétele előre meghatározott feladatoknak együttes 

http://www.otpmindennap.hu/


teljesítése. Szervező kijelenti, hogy a Nyertesek kiválasztásakor jelen Szabályzatban nem 
rögzített szempontokat nem vesz figyelembe. 

 
7. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása 
 

7.1. A 6.3 pontban szereplő Nyeremények nyerteseit a Szervező a 3.1. pontban leírt minden 
feltétel teljesülésének ellenőrzését követően állapítja meg, a Játékidőszak legvégén, legkésőbb 
2018. június 15-ig. A Szervező Nyeremények nyerteseit a megállapítást követően a 
regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti (továbbiakban: „Értesítés”), legkésőbb 
2018. június 15-ig. Az Értesítés során Szervező tájékoztatja a Nyerteseket a nyeremények 
átadásával kapcsolatos részletekről.  

 
7.2. Amennyiben a Nyeremény 1 vagy Nyeremény 2 nyertes az Értesítésre 2 munkanapon 
belül nem reagál, úgy a nyereményére a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a 
soron következő nyertest, illetve a Játék során következő helyezést elérő személyt értesíteni, 
részére a nyereményt átadni. 
 
7.3. A tartaléknyertesek értesítése illetve a Nyeremények átadásának időpontjával 
kapcsolatban Szervező a 7.1 és 7.2. pontokban szereplő határidők változtatásának jogát 
fenntartja.  

 
7.4. A Játékosok a kiválasztás eredményét a jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott 
„Részvételi feltételek” maradéktalan teljesítésével minden további feltétel nélkül elfogadják. 

 
8. Adózás 

 
8.1. Az 6.3.1., 6.3.2. pontban írt nyeremények utáni személyi jövedelemadó és egészségügyi 
hozzájárulás együttes összegét a Szervező viseli.  

 
9. Általános rendelkezések 
 

9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a 
Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül 
kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése 
tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra 
kerül. 

 
9.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 
manipulációt, szabálytalan játékot, visszaélést, illetve a Játék szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 
felmerül, a Játékból indoklás nélkül kizárja. 

 
9.3. A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező www.otpmindennap.hu 
oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek 
szerinti – folyamatos – elérhetőségét. 

 
9.4. A Nyertesek vállalják, hogy Szervező a nevüket, a nyerés tényét, illetve a Nyereményt 
közzétegye a Weboldalon.  A Nyertesek adatainak kezelése legkésőbb 2018. október 31-ig 
történik. 

 
9.5. Szerveridő: A Játék futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő. 

 
9.6. Szervező és Partner a megadott személyes adatok valódiságáért nem felelnek. 
Amennyiben Felhasználó valótlan adatokat szolgáltat, vagy más személyes adatait adja meg, 
és az érintetteknek ebből kára származhat, Szervező polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési 
eljárást kezdeményezhet Felhasználó ellen. 

 



9.7. Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonása és a Szabályzat módosítása, illetőleg 
kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról, a visszavonásról a Weboldal 
felületén és/vagy az OTP Bank Facebook Oldalán posztban, vagy kommentben értesíti a 
Felhasználókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Felhasználók 
megtévesztését. 

 
9.8. Kapcsolattartási e-mail cím: kozossegimedia@otpbank.hu   

 
 
10. A Szervező felelőssége 
 

10.1. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen 
igényét jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény forgalmazójával, illetve gyártójával 
szemben érvényesítheti. A Szervezővel szemben továbbá nem alapoz meg igényérvényesítést 
az a körülmény, ha a Nyertes egyébként nem elégedett a Nyereményel.  

 
10.2. A Játékos által megadott adatok hiányosságából/hibájából eredően a Nyeremények 
kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett 
károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
10.3. A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban részt vevő téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, továbbá a Játékkal kapcsolatos vagy bármely harmadik személy által 
elszenvedett károk tekintetében.  

 
10.4. Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Weboldal felületén 
(www.otpmindennap.hu) 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 felel. A Weboldalon szereplő nyilatkozat 
kitöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, 
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló 
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 
teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a hálózati 
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, 
az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak. 

 
10.5. Ha a Játékos a tranzakciós művelet közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a 
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok 
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
10.6. Szervező annak érdekében, hogy minden Játékos csak egyszer vegyen részt a Játékban, 
kizárólag azokat a regisztrációkat fogadja el érvényesnek, amelyek a Játékos valós adatait 
tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokat ad meg az Weboldalon, úgy a 
Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét 
kizárja.  

 
10.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor 
megváltoztassa, illetőleg a Játékot visszavonja, azzal a feltétellel, hogy erről a Játékosokat 
megfelelően tájékoztatja. 

 
11. Adatkezelés 

 
11.1. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező (adatkezelő) és Partner 

(adatfeldolgozó) a Játékosok ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik a részükre 
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átadott adatokat. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint 
Partner - a Szabályzat elfogadásával adott felhatalmazás alapján - abból a célból kezelik: 

• hogy a Játék Nyerteseit megállapítsák, értesítsék, illetve a nyereményeket átadják, 
o kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím  

• a nyereményekkel kapcsolatos adófizetés teljesítését igazolják, 

• a Tájékoztató adatkezelésről dokumentumban foglaltak alapján közvetlen reklámcélú 
megkeresést küldjenek részükre, valamint 

• a Tájékoztató adatkezelésről dokumentumban foglaltak alapján elemzési célból.  
 
 

11.2. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 
továbbiakban: NAIH) bejelentésre került. Az adatkezelés NAIH által kiadott azonosító száma: 
Bejelentés alatt 

 
11.3. Az OTP Bank Nyrt., mint adatkezelő a részvételi feltételek meglétének ellenőrzését végzi 
el. Az adatokat a Mito Social Kft. dolgozza fel.  

 
11.4. A Játékosok a Weboldalon a „Elfogadom a Játékszabályzatot” checkbox bejelölésével 
minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, a Szervező és Partner 
pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 
történik.  

 
11.5. Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint 
kérheti személyes adatai törlését, zárolását és helyesbítését. 
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen 
személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 
informacio@otpbank.hu e-mail címen vagy a 06 1 366 6666-os telefonszámon. 

 
12. Jogorvoslati lehetőségek  
 

12.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény hatálya alatt 2018. május 24-ig: 
 
12.1.1.Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az 
Adatkezelőnél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgál, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a 
tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében.  

 
12.1.2. Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő 
határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 
napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 
12.1.3. A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll. 
 
12.2. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet) hatálya alatt 2018. május 25-től: 



12.2.1. Az általános adatvédelmi rendelet 12. cikkének (3) bekezdése alapján az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 
esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.  
 
12.2.2. A fentieken kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt 
tehet, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti az általános adatvédelmi 
rendelet előírásait, illetve panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat. A pert a 
lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.  
 

 
13. Kizárt személyek 
 

13.1. A Játékot az OTP Bank Nyrt. szervezi. Partner a Mito Social Kft.. A Játékban nem 
vehetnek részt a Szervező és Partner munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos megbízottai, 
alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing 
céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a 
Ptk. 8:1. §. § (1) bekezdés 1. pontja szerint. 

 
 
Budapest, 2018. április 16. 
 
OTP Bank Nyrt. 
 
 


