JOGI TUDNIVALÓK
KÉPESLAPKÜLDŐ ALKALMAZÁS
A képeslapküldő alkalmazást a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55., Cg. 01-10041928) mint szervező és adatkezelő megbízásából az Isobar Budapest Zrt. (1027 Budapest, Kacsa u.
15-23.) mint adatfeldolgozó üzemelteti és a felhasználók azt csak rendeltetésszerűen használhatják.
A képeslapküldő alkalmazással a felhasználó 2016. december 15. napjától 2016. december 31.
napjáig elektronikus képeslapot küldhet azoknak, akik e-mail címmel rendelkeznek.
Magyar Telekom Nyrt. a képeslapküldő alkalmazással 2016. december 15. napjától 2016. december
27. 23:59-ig történő minden képeslapküldés után 100 Ft-ot, azaz egyszáz forintot adományoz az
Autistic Art – Mosoly Otthon Közhasznú Alapítvány számára (1123 Budapest, Alkotás utca 50. A. 6.)
Az alkalmazásban több címzett egyidejű megadása a címzettek számától függetlenül egy
képeslapküldésnek minősül, ezért egyszer 100 Ft-tal, azaz egyszáz forinttal növekszik a Magyar
Telekom Nyrt. adományának összege.
Felhasználók az alkalmazás felhasználásával tudomásul veszik, hogy sem Magyar Telekom Nyrt., sem
Isobar Budapest Zrt. nem vizsgálja, hogy a felhasználó a megadott személyes adatokat (pl.: e-mail
cím) jogszerűen adta-e meg. Felhasználók a képeslapküldő alkalmazás használatával akként
nyilatkoznak, hogy a személyes adatok megadására jogosultak, ahhoz az érintettek hozzájárultak,
ezért a harmadik személyek által a személyes adataik felhasználó általi megadása kapcsán támasztott
igényekkel szemben felhasználó kizárólagosan és korlátlanul köteles helyt állni. Felhasználó szavatol
továbbá azért, hogy a címzettek az üzenet küldéséhez hozzájárultak.
Az alkalmazás nem moderált, így Felhasználó kizárólagosan felelős továbbá az alkalmazás
felhasználása során általa megadott üzenet szövegében foglaltakért, így az abban foglalt esetleges
jogellenes tartalmakért. Magyar Telekom Nyrt. és Isobar Budapest Zrt. az üzenetek tartalmáért
felelősséget nem vállal. Amennyiben harmadik személyek bármely okból, így különösen az
üzenetküldés ténye, az üzenet tartalma, vagy az üzenetküldéssel esetlegesen okozott kár miatt a
Magyar Telekom Nyrt-vel vagy Isobar Budapest Zrt-vel szemben kísérelnek meg igényt érvényesíteni,
Felhasználó köteles Magyar Telekom Nyrt-t és Isobar Budapest Zrt-t az ilyen igények alól teljes
körűen mentesíteni.
A képeslapküldő használata önkéntes és díjmentes, de az ahhoz szükséges adatforgalom díja a küldő
internetszolgáltatója által meghatározott díjcsomag szerint a küldőt terheli. A Magyar Telekom és a
Isobar Budapest Zrt. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a képeslapküldővel
küldött üzenetek eljussanak a címzetthez, de sem a szervező, sem üzemeltető nem tud felelősséget
vállalni a kézbesítés sikertelenségéért (pl. a címzés hiányosságai, a küldés során valamely szolgáltató
hálózatában keletkező hiba miatt, stb.). Az alkalmazás bármely felhasználásából ill. a küldés
sikertelenségéből következő esetleges károkért a Magyar Telekom Nyrt. és a Isobar Budapest Zrt.
felelősséget nem tud vállalni.
A képeslapküldő használatának nem feltétele, hogy a küldő és/vagy a címzett a Magyar Telekom
Nyrt. előfizetője legyen.
Az alkalmazás használatával, a küldő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alkalmazás
adatbázisában az általa megadott név, a címzett neve, a küldő és a címzett email címe, valamint az

üzenet szövege az alkalmazás működtetése idejére, legkésőbb 2016. december 31. napjáig az
alkalmazás adatbázisában rögzítésre kerüljön. Az adatbázis a képeslapküldő alkalmazás 2016.
december 31. napjáig tartó üzemeltetése során kizárólag az üzemeltetéssel megbízott személyek
számára, jelszóval védett módon érhető el. A tárolt adatok az érintettek írásbeli kérelmére, de
legkésőbb automatikusan a képeslapküldő alkalmazás 2016. december 31-ei lezárásakor törlésre
kerülnek. Az adatok törlése iránti kérelmet az érintettek a karacsony.telekom@isobar.com e-mail
címre küldhetik.
A képeslapküldő alkalmazás tömeges üzenetküldésre, kéretlen levelek továbbítására nem
használható. Rendeltetésellenes, vagy visszaélésszerű használat esetén a Magyar Telekom Nyrt. és a
megbízásából eljáró Isobar Budapest Zrt. jogosult az üzenetet küldő felhasználót és e-mail címét az
alkalmazás használatából kizárni. A felhasználás rendeltetésellenessége, illetve visszaélésszerűsége
tekintetében a Magyar Telekom Nyrt. és Isobar Budapest Zrt. szabad mérlegeléssel dönt, de ilyen
felhasználásnak minősül különösen az alkalmazásba bármely módon történő beavatkozás, valamint
az alkalmazás felhasználása kéretlen reklámküldemények küldésére, illetve kéretlen tömeges
üzenetküldésre.
Az alkalmazás használatából kizárt felhasználó által, illetve a kizárt e-mail címről küldött üzenetek az
Autistic Art – Mosoly Otthon Közhasznú Alapítványnak nyújtott adomány összegének
meghatározásakor figyelmen kívül maradnak.
A karacsony.telekom@isobar.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben bárki kérheti, hogy azon email címe, amelyről a kérelem megküldésre került, a képeslapküldő alkalmazás rendszerében
kerüljön letiltásra. Ebben az esetben az adott e-mail címre a képeslapküldő alkalmazással további
üzenet nem lesz küldhető.
A Szervező fenntartja a jogot az alkalmazás megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására.

Felhasználó az alkalmazás felhasználásával akként nyilatkozik, hogy a jelen Jogi tudnivalókban
foglaltakat előzetesen megismerte és annak valamennyi rendelkezését elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

ADOMÁNYOZÁS HASHTAGGEL
Az aktivitás (a továbbiakban: Aktivitás) szervezője: Magyar Telekom Nyrt. (Cím: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.) („Szervező”).
Az Aktivitás lebonyolítója: Isobar Budapest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.)
(„Lebonyolító”)
A Szervező a Telekom HU Instagram oldalán (https://instagram.com/telekom_hu/ ) aktivitást indít
(„Aktivitás”), melynek keretében az alább meghatározott időszakban a rajongóknak lehetőségük
nyílik az általuk elkészített süteményeket ábrázoló fotókat feltölteni a saját publikus Instagram
profiljukra, valamint a feltöltött képek alatt #sütitadok hashtag használatával jelezni, hogy az
Aktivtásban részt kívánnak venni.
Az aktivitásban való részvétel önkéntes és ingyenes.
Az aktivitás teljes időtartama: 2016. december 1. napjától 2016. december 27. napjáig tartó időszak.
Az aktivitás menete:
Az aktivitás során az aktivitásban való részvételhez a résztvevőknek az #sütitadok hashtaggel ellátott
képeiket (amik a jelen szabályzat szerinti tematikának megfelelően saját készítésű süteményekről
készültek) kell feltölteni saját publikus Instagram profiljukra jelen szabályzatnak megfelelően.
Az ily módon feltöltött és a jelen szabályzatnak mindenben megfelelő képek közül a #sütitatok
hashtag-elt képek 2016. December 27. napi találatai számának megfelelően (1 kép = 100 FT) Szervező
támogatást biztosít egy közhasznú szervezetnek. A #sütitadok hashtag-elt képek 2016. December 27.
napi találatai száma alapján megállapított összeget Szervező a Mosoly Otthon Közhasznú Alapítvány
(alapítvány székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. A/6.) részére utalja át. A találatok végső száma
az instagram https://instagram.com/explore/tags/sütitadok/ 2016. december 27-i állása szerint fog
alakulni.
Ugyanazon képpel/fotóval a résztvevő csak egyszer vehet részt az aktivitásban.
1. Részvételi feltételek és az Aktivitás menete
Az Aktivitásban részt vehet korlátozás nélkül minden természetes személy.
A résztvevő az aktivitásban történő részvétellel, azaz az általa készített sütemény és annak általa
készített fotója közzétételével a #sütitadok hashtag használatával egyidejűleg elismeri, hogy a jelen
szabályzatban rögzített feltételeket feltétel nélkül maradéktalanul elfogadja. Az aktivitásba feltöltött
bármely képet Szervező jogosult moderálni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy tartalmi és formai
irányelvek alapján minden feltöltött képet felülvizsgáljon és a feltöltést megtagadja vagy törölje,
amennyiben az a szabályzatban foglaltaknak, jogszabálynak vagy egyéb előírásnak, etikai normának,
stb. nem felel meg, vagy mások számára sértő, illetve más jogát vagy jogos érdekeit vallási-,
felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Magyar Telekom Nyrt. üzleti
érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen szabályzatot sérti. Aktivitás a kép feltöltésével a képre Szervező
részére időben és területileg korlátlan, valamint harmadik személynek átengedhető felhasználási
jogot biztosít külön díjazás nélkül.

A Résztvevő minden esetben felel azért, hogy az általa készített sütemény és annak általa készített
és feltöltésre került kép tekintetében, mint a kép szerzője a kizárólagos felhasználási jogokkal
rendelkezik. A Résztvevő kizárólagosan felelős az általa feltöltött kép tartalmáért és szavatolja, hogy
kizárólagosan jogosult a kép, mint szerzői jogvédelem alatt álló mű felhasználására és azok
felhasználása 3. személyek jogait, jogos érdekét nem sérti és jogosult a felhasználás jogát Szervező
részére az Aktivitásban foglaltak szerint díjazás nélkül átengedni.
2. Adatvédelem
Az aktivitásban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatok kezelését a Szervező,
feldolgozását a Lebonyolító végzi. Az Aktivitásban résztvevők az Aktivitásban történő részvételi
feltételek teljesítésével kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába
bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – az Aktivitás
működtetése során, valamint az Aktivitással összefüggésben azt követően is felhasználhassa.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek
személyes
adataik
kezeléséről,
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azok
törlését
vagy
helyesbítését
az
karacsony.telekom@isobar.com e-mail címen. Ezen kívül a résztvevőket meg illeti a személyes
adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozásuk alapján Szervező által meghozott
döntéssel nem értenek egyet, úgy a résztvevők bírósághoz fordulhatnak.
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben
alapján a Nyereményjáték Szabályzatban meghatározott adatkezeléshez az adattulajdonos
hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatszolgáltatás
önkéntes. A személyes adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik
személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A résztvevő személy személyes adatainak kezelése és feldolgozása a megadott alábbi személyes
adatokra terjed ki: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.
Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a
jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a
Nyereményjátékon való részvétellel. Az adatokat Szervező kizárólag a nyereményjátékban a sorsolás
bonyolításához, valamint nyertes személyének megállapításához használja fel.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., http://www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
3. Kizárás
A Szervező, illetve a Lebonyolító az Aktivitásból indoklás nélkül bármikor kizárhatja azt a Résztvevőt,
aki az Aktivitásban saját vagy harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett Instagram profil
útján nem saját képet, vagy olyan képet tölt fel, amely obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást,
mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi
normát, a Magyar Telekom Nyrt. üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen szabályzatot stb. sérti,
továbbá amelynek felhasználására nincs jogosultsága, illetve, aki az Aktivitásba nem illő tartalmat
jelenít meg, valamint harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz
részt, továbbá bármely egyéb jogellenes visszaélést követ el. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a
felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

A Szervező továbbá abban az esetben is kizárhat bármely Résztvevőt, ha a kommentben kért e-mail
cím szolgáltatását a Résztvevő nem teljesíti a Szervező felé. Az előbbiekből fakadó vitákkal
kapcsolatban Szervező és a Szervező megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősséget
kizár. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jogsértések elkerülése érdekében saját
diszkrecionális jogkörében haladéktalanul kizárja az Aktivitásba feltöltött sérelmezett képeket.
4. Általános rendelkezések
A Résztvevők az Aktivitásban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a szabályzat minden
rendelkezését.
A részvételi feltételeket tartalmazó szabályzatot a KARÁCSONYI KÉPESLASPKÜLDŐ oldalon
(http://karacsony.telekom.hu/) teszi közzé. A Szervező biztosítja a szabályzat előbbiek szerinti –
folyamatos – elérhetőségét az Aktivitás időtartama alatt.
Az Aktivitás során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért sem a Szervező, sem
Lebonyolító, sem az aktivitásban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és
erről levelezést nem folytatnak.
A Telekom HU Instagram oldalán indított aktivitás független az Instagramtól, az Instagram nem
támogatja, és nem vesz részt bennük, az aktivitást kizárólag a Szervező indítja.
Az aktivitásban való részvételhez igénybe vett internet hozzáférés kapcsán az adott internet
szolgáltatás szolgáltatójának üzletszabályzata, valamint az Instagram szabályzatai változatlanul
irányadóak.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a
kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget
nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a
Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás,
lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása.
Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a feltöltött tartalmakat illetően, ezért
nem fogad el semmilyen reklamációt azokkal kapcsolatban.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy az aktivitást
megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve az Aktivitás esetleges megszüntetéséről szóló
értesítést a Szervező közzéteszi a KARÁCSONYI KÉPESLAPKÜLDŐ (http://karacsony.telekom.hu/)
oldalon. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A szabályzat a KARÁCSONYI KÉPESLAPKÜLDŐ (http://karacsony.telekom.hu/) oldalon elérhető.

