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A K&H Bank Zrt.
„STRAND fesztivál napi belépőd felét mi álljuk!” akciójának részvételi feltételei
A K&H Bank Zrt. „STRAND fesztivál napi belépőd felét mi álljuk!” elnevezéssel Akciót (a továbbiakban:
Akció) szervez és hirdet meg az alábbi feltételek szerint (továbbiakban: Részvételi feltételek).
az Akció szervezője: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-444; cégjegyzékszám: 01-10-041043, a továbbiakban: Szervező, vagy Bank).
az Akcióban részvételre jogosult az (továbbiakban: Résztvevő), aki
 nem rendelkezik 2019. május 9-én, vagy azt megelőzően a Banknál megnyitott K&H lakossági
bankszámlával, és
 16. életévét betöltötte, de 29. életévét még nem töltötte be az Akció időtartama alatt és
 benne van az első 1000 ügyfélben, aki az Akció időtartama alatt K&H ifjúsági számlacsomagot, vagy
K&H minimum plusz számlacsomagot és K&H ifjúsági megtakarítási számlát, illetve K&H tervező
megtakarítási számlát igényel, arra vonatkozóan szerződést köt, és
 K&H ifjúsági vagy tervező megtakarítási számlájára minimum 3000 forint induló összeg jóváírást
teljesít, legkésőbb 2019. augusztus 9. 24:00 óráig, valamint
 a K&H bankszámlához kapcsolódó K&H Maestro/Mastercard érintő bankkártyáját legkésőbb 2019.
augusztus 9-én aktiválja, valamint
 a K&H Bank Akciós regisztrációs felületét kitölti (kh.hu/strand) és regisztrál (a regisztrációs felület
2019. május 10. 00.00 óra és 2019. augusztus 9. 24:00 óra között aktív regisztrációk számára)

az Akcióhoz kapcsolódó időpontok:
Akció időtartama: 2019. május 10. – augusztus 9.
A voucher kód kézbesítésének napja: az Akció időtartama alatt 2 alkalommal:
2019. július 8-án a részvételi feltételeket 2019. május 10. és 2019. július 1. között teljesítő ügyfeleink
esetén
2019. augusztus 16-án a részvételi feltételeket 2019. július 2. és 2019. augusztus 9. között teljesítő
ügyfeleink esetén
I. az Akcióban résztvevő K&H lakossági számlacsomagok:
K&H ifjúsági számlacsomag 14-18 K&H ifjúsági megtakarítási számlával
K&H ifjúsági számlacsomag 18+ K&H ifjúsági megtakarítási számlával
K&H minimum plusz számlacsomag K&H ifjúsági megtakarítási számlával vagy K&H tervező megtakarítási
számlával
II. a jutalom
A Bank a jogosult 1000 Résztvevő számára a belső nyilvántartásban rendelkezésre álló e-mail címre nettó
6500 forint értékű voucher kódot küld, amely felhasználható STRAND fesztivál napi, illetve heti belépőre a
https://strandfesztival.com/jegyek/category/k-h-kedvezmenyes-jegyek#webshop-app-sticky oldalon.

A kedvezmény a kód beírásával aktiválódik, mely a végső helyszíni árból kerül levonásra minden esetben nettó
6.500 forint értékben.
Egy kód csak egyszer használható fel 1 darab belépőre (0. napijegy, 1. napijegy, 2. napijegy, 3. napijegy, 4.
napijegy, 3 napos bérlet, 4 napos bérlet, 5 napos bérlet).
A kedvezményes kódot a fesztivál utolsó napjáig lehet felhasználni.
III. a jogosultak köre
Azon Résztvevők, akik a jelen részvételi feltételek mindegyikének megfelelnek.
IV. a jogosultak körének megállapítása
Egy Résztvevő az Akció időszaka alatt, a feltételek maradéktalan teljesítése esetén egy alkalommal, egyetlen
K&H ifjúsági számlacsomag, vagy K&H minimum plusz számlacsomag vonatkozásában jogosult a jutalomra.
A jutalomra jogosultak kiválasztása kapcsán a Szervező nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az
irányadóak, a Bank belső nyilvántartásában rendelkezésére álló e-mail címre küldi meg számukra az értesítő
levelet, ami tartalmazni fogja a voucher kódot.
VI. a felelősség kizárása:
Az Akcióban felmerülő téves adatmegadásokból származó hiányosságokért a Szervező nem vállal
felelősséget. A Szervező az Akcióban való részvétel során kizár minden felelősséget a postai kézbesítés során
(pl. bankkártya vagy a kártyához tartozó PIN-kód késedelmes kézbesítése) keletkezett késedelemért, károkért
és bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért.
VII. adatkezelési, adatvédelmi szabályok:
Az adatkezelések során a Szervező a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
Az adatkezelés a Résztvevő Szervező honlapján való regisztrációjával kezdődik és a jutalomra jogosultak
személyének megállapítása, illetve a részükre teljesített voucher kód megküldését követő 90 nap elteltével ér
véget. Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott hozzájárulás.
Az adatkezelésnek kizárólag az a célja, hogy a Szervező az Akciót megszervezze, a fenti feltételek szerinti
jutalomra jogosultak személyét megállapítsa, a feltételek fennállásáról a Résztvevőket az Akció időtartama
alatt értesítse, illetve jutalmukról tájékoztassa, továbbá a jutalomként meghatározott voucher kódot megküldje.
Az adatkezelés megszűntét követően a Szervező a kizárólag az Akcióval kapcsolatos személyes adatokat,
melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.
A fenti célok elérése érdekében a Szervező a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő regisztráció
során megadott adatait, az Akció feltételei között meghatározott szerződések kapcsán kezelt azonosító és
termékadatokat, valamint tranzakciós adatokat.
A Szervező bármely elérhetősége (postafiók: 1851 Budapest; e-mail: bank@kh.hu) felé intézett nyilatkozattal,
valamint K&H TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) a Résztvevő visszavonhatja az itt
ismertetett személyes adatai Akcióval kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulását. Kérelmezheti továbbá a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
azzal, hogy törlés illetve korlátozás iránti kérelem az Akcióból való kizárást vonja magával Résztvevőt megilleti
továbbá az adathordozhatósághoz való jog.
Résztvevő adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található, további
információ a Szervező adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.
VIII. egyéb rendelkezések:
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Jelen Részvételi feltételek a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu weboldalon érhetőek el.
A Bank a jutalommal összefüggésben a Résztvevőnél felmerülő adót és járulékot a Résztvevő helyett
megfizeti.
Az Akció Részvételi feltételei a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót
visszavonja, amely utóbbi esetben a kedvezményes kód kiküldésére nem kerül sor.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi feltételek rendelkezéseit,
kivéve amennyiben a Szervező számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.
A Bank jogosult kizárni az Akcióból azt a Résztvevőt, aki az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen
Részvételi feltételekben foglalt feltételek és előírások megkerülésével vesz részt. Amennyiben az Akció során
visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a Bank fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse vagy megszüntesse.
A bankszámla, megtakarítási számla és bankkártya termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételei
vannak, amelyeket a lakossági bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékek Általános Szerződési
Feltételei, a Bankkártya és hitelkártya szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a természetes személyek
bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire és pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény, valamint a
betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére tartalmaznak.
Budapest, 2019. május 10.
K&H Bank Zrt.
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