MKB PLAZA TUDÁSALAPÚ JÁTÉK
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
”Játékszabályzat”
1. A Tudásalapú játék szervezője és Lebonyolítója
Szervező: Az MKB Bank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38. cégjegyzék helye és száma: Fővárosi
Törvényszék, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-040952) MKB Plaza Tudásalapú játékot szervez (továbbiakban:
„Játék”), amelyben teljesítési segédeként Lebonyolító vesz részt.
Lebonyolító: Createam Reklámügynökség Kft., (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5., cégjegyzék
helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-368725)

2. Részvételi feltételek
2.1. A Játékban kizárólag azok vehetnek részt (a továbbiakban Résztvevő), akik:
a) akik a Játék időszaka alatt a www.miertazmkbplaza.hu oldalon lévő Nyereményjáték menüpontra,
majd a Játszom gombra kattintva válaszolnak az oldalon lévő 3 feleletválasztós (a-b-c válaszlehetőség)
kérdésre és ezt követően regisztrálnak az MKB Plaza programba a személyes adatok kitöltésével és az
alábbi feltételek elfogadásával: „Részvételi feltételek”, „Adatvédelmi nyilatkozat” és a „Játék részvételi
feltételei”.
b) nem áll fenn velük szemben kizáró ok.
2.2. Az MKB Plaza hűségprogramba regisztrálás feltételei és módja a www.miertazmkbplaza.hu/regisztracio
menüpontban ismerhető meg, a játék után.
2.3. A Játék minden résztvevőjét kizárólag az MKB Plaza hűségprogramba regisztráló által a regisztráció
során megadott e-mail-cím alapján azonosítja a Bank, azzal, hogy minden e-mail-címhez csak egy
regisztráció kapcsolódhat, minden további, ugyanezen e-mail-címhez kapcsolódó regisztráció az MKB Plaza
hűségprogramhoz kizárásra kerül a díjazottak meghatározásakor. A Játékban kizárólag valós e-mail-címmel
lehet részt venni, személyenként egy fiókkal, amely a következő három adatot tartalmazza: e-mail-cím,
telefonszám, levelezési cím. A Szervező jogosult bármely Résztvevőt kizárni a Játékból, illetve a díjazásból,
ha ellenőrzés során megállapítja, hogy valamely Résztvevő több profillal vesz részt a Játékban. A kizárásról
a Szervező nem értesíti a Résztvevőt.
2.4. Nem vehetnek részt a Játékban:
a) akik már korábban regisztráltak az MKB Plaza programba;
b) a Szervező, továbbá a Lebonyolító alkalmazottai, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói
(a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározottak szerint);
c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói
(Ptk.8:1§ (1) 2.).

3. A Játék időtartama
A Játék 2018. november 22. napjának 00:00:01 órájától 2019. január 18. napjának 23:59:59 órájáig
tart. Az ezen időtartam előtt vagy után beérkezett válaszokat küldők a Játékban nem vesznek részt.

4. Díjazás és a díjazottak kiválasztása
4.1. Havidíj
1 (egy) darab Apple iPAD 9.7 tablet annak a Résztvevőnek, aki 2018. november 22. (00:00) és december 20.
(24:00) között a leggyorsabban (vagyis a legrövidebb idő alatt) válaszolt hibátlanul mind a három feltett
kérdésre.
1 (egy) darab Apple iPAD 9.7 tablet annak a Résztvevőnek, aki 2018. december 21. (00:00) és 2019. január 18.
(24:00) között a leggyorsabban (vagyis a legrövidebb idő alatt) válaszolt hibátlanul mind a három feltett
kérdésre.
4.2. A Díjak megvásárlását és az utánuk fizetendő SZJA és EHO fizetési kötelezettséget az MKB Bank Zrt.
vállalja. A Díjakkal kapcsolatos minden egyéb esetleges költség a Díjazottakat terheli. A Díjazottak a Díjakkal
kapcsolatban minőségi vagy egyéb kifogást, illetve reklamációt a jogszabályi keretek között és kizárólag a
díj kibocsátójával szemben érvényesíthetnek.

5. A díjak átadása
5.1. A Lebonyolító a Díjazottakat – a 4.1.pontban meghatározott periódus elteltét követő naptól számított
3 (három) munkanapon belül értesíti e-mailben és/vagy munkaidőben 8:00 és 16:00 óra között telefonon a
Díj átvételének módjáról, az alábbiak figyelembevételével:
a) A Lebonyolító legfeljebb 3 (három) alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló e-mail-címen és/vagy
telefonszámon értesíteni a Díjazottakat.
b) Ha valamely Díjazott értesítése nem sikerült, a Szervező jogosult, de nem köteles a jelen Részvételi
feltételek 4.1. pontjában meghatározott módon kiválasztott, sorrendben utána következő Résztvevőt
értesíteni a díjazásról, és a Havidíjat részére átadni.
c) A Havidíjat a Szervező/Lebonyolító – saját költségére – postai úton, vagy futárszolgálat segítségével,
illetve a Lebonyolító megbízottjának segítségével kézbesíti a Díjazottaknak, egyszer postázva, illetve
a kézbesítést egy alkalommal kísérelve meg. Az át nem vett Havidíjat a Szervező jogosult, de nem
köteles a jelen Részvételi feltételek 4.1. pontjában meghatározott módon kiválasztott, sorrendben
utána következő Résztvevőnek átadni.
5.2. Ha a Havidíj díjazottja nem kívánja átvenni a Havidíjat, akkor a díjazásáról szóló értesítés kézbesítésétől
számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Szervező részére az mkbplaza@mkb.hu címre e-mailben lemondó
nyilatkozatot küldhet, kizárólag az MKB Plaza hűségprogramhoz csatlakozáskor megjelölt e-mail-címről. A
lemondó nyilatkozat átvételét követően a Szervező jelen Részvételi feltételek 4.1. pontjában meghatározott
módon kiválasztott, sorrendben utána következő Résztvevőnek adja át a Havidíjat.
5.3. A Díjak átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a jelen Játékszabályzatban kifejezetten
nem hivatkozott költségek és kiadások a Résztvevőt terhelik. A Díj átadásával kapcsolatos, az 5.1. a) pontban
hivatkozott egyeztetés során a Résztvevő által közölt hibás vagy hiányos név vagy postázási cím megadása
a Résztvevő kockázata, a Díj ezen okból meghiúsuló átadásáért sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót nem
terheli felelősség.
5.4. A Szervező/Lebonyolító a Havidíjat adja át a Díjazottaknak, azok más ajándéktárgyra vagy készpénzre
nem válthatók át, és kizárólag a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és időtartamban, a
Díjazottak által személyesen használhatók fel.

6. Egyéb feltételek
6.1. A Játékban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező/
Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik a károkozó, a Résztvevő.

6.2. A kérdések megválaszolásához szükséges internetkapcsolat biztosítása a Résztvevő költsége és
kockázata. Az üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek
függvénye, amelyért a Szervezőt/Lebonyolítót felelősség nem terheli. Az adatátviteli hálózat terheltsége
és egyéb, a Szervező érdekkörébe nem tartozó tényezőkért, hibákért, hiányosságokért a Szervezőt/
Lebonyolítót felelősség nem terheli, ide értve - de nem kizárólagosan - a hálózati torlódást, lefedettségi,
kapcsolati hibákat, az eszközök teljesítményét, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartását is.
A Szervezőt/Lebonyolítót nem terheli felelősség azért sem, ha az elektronikus üzenet nem érkezik meg, vagy
nem kellő időben érkezik meg a Résztvevőhöz vagy a Szervezőhöz/Lebonyolítóhoz abból az okból, mert:
• nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy
• a Résztvevő e-mail-címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető, vagy
• a Résztvevő e-mail-fiókja betelt, és nem képes további üzenetek fogadására, vagy
• az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem
kézbesíthető a Résztvevő számára az üzenet.

7. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok
A Résztvevő a 2. pontban meghatározott részvételi feltételek teljesítésével minden további jogcselekmény
nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt továbbá kifejezetten hozzájárulását
adja ahhoz, hogy:
a) személyes adatait a Szervező és a Lebonyolító a Játék lebonyolítása céljából az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően
kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.
b) adatait a Szervező és a Lebonyolító nyereménymentesen és jogszerűen felhasználják a jelen Játék
lebonyolítása céljára.
c) a díjazottak személyes adatai közül a díjazottak nevét és lakóhelye településének nevét nyilvánosságra
hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon a díjazottak
nevét, lakóhelyük településének nevét és a díjazás tényét – a díj megjelölésével – nyilvánosságra
hozzák.
A Résztvevő a személyes adatai kezeléséről kérhet adathelyesbítést és törlést, emellett megilleti őt a
tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A Résztvevő személyes adatainak törlése a Játékból
való automatikus kizárást vonja maga után. Adathelyesbítési vagy törlési szándék az mkbplaza@mkb.hu
e-mail-címen kérvényezhető.
Az MKB Bank kijelenti, hogy adatait a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Az MKB Plaza adatvédelmi
nyilvántartási azonosítója: NAIH139548/2018. A Reklámügynökség adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:
NAIH139518/2018. A Játékkal összefüggésben a Szervező az adatkezelő, a Lebonyolító pedig adatfeldolgozó.

8. Vegyes rendelkezések
Szervező és Lebonyolító az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer
működtetése terén, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs
hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék azonnali lezárására indokolási kötelezettség nélkül a Játék időtartamának
eltelte előtt, amelyről a www.miertazmkbplaza.hu honlapon ad tájékoztatást.
MKB Bank Zrt.
Budapest, 2018. november 22.

