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„Új alapítású vállalkozások nyereményjáték„
részvételi és játékszabályzat
(a továbbiakban: „Részvételi feltételek”)
A K&H Bank Zrt. „Új alapítású vállalkozások nyereményjáték” elnevezéssel játékot (a továbbiakban:
„Nyereményáték”) szervez és hirdet meg az alábbiak szerint.
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A Játék szervezője és a játék felületét biztosító kh.hu internetes oldal üzemeltetője: K&H Bank Zrt.
(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; adószám: 10195664-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041043,
a továbbiakban: „Szervező”).
2. RÉSZTVEVŐK KÖRE:
2.1.1.

A nyereményjátékban kizárólag a 2018. március 29. és 2018. április 30 között újonnan alapított,
magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságok (a továbbiakban „Résztvevő(k)” vagy
„Vállalkozás(ok)”) vehetnek részt, akik a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségéről nyilvános
elektronikus elérhetőségükön e-mailben értesítést kaptak a Szervezőtől. Az alapítás dátumának a jelen
Részvételi feltételek értelmében a cégjegyzékbe történő bejegyzés dátuma minősül („Általános adatok
/”„Bejegyzés dátuma” sorban feltüntetett dátum).

2.1.2.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Vállalkozás a Szervezőnél vállalkozói
számlacsomagot (K&H start extra, K&H dinamikus extra, K&H aktív extra számlacsomagok
valamelyikét életbiztosítással bővítve vagy anélkül) igényeljen és a számla 2018. április 30-ig
megnyitásra kerüljön.

2.1.3.

A Nyereményjáték további részvételi feltétele, hogy a Vállalkozás az alábbi adatait hiánytalanul
megadásra kerüljenek a kh.hu internetes oldalon:
cégnév
cégforma
adószám
telefonszám
e-mail cím.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
3.1.1.

a játék kezdő időpontja: 2018. március 29.

3.1.2.

a játék befejező időpontja: 2018. április 30.

3.1.3.

érvényes tipp rögzítési határideje: 2018. április 30. 21:00 óra

4. A JÁTÉK MENETE

4.1.1.

A résztvevők a játék ideje alatt a kh.hu internetes oldalon, az adatbekérő űrlapon kialakított mezőben,
a 3. pontban meghatározott időszak alatt megtippelhetik, hogy 2018. április hónapban (2018. április 1.
00:00 órától és 2018. április 31-e 24:00 óráig) a Cégközlönyben hány új magyarországi székhelyű
gazdasági társaság (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság) bejegyzése került közzétételre.

4.1.2.

A tippeket a 3.1.3 pontban meghatározott időpontig lehet rögzíteni, az ezt követően beérkezett tippek
nem vesznek részt a Nyereményjátékban.

4.1.3.

A végeredményhez legközelebbi számot tippelő játékos minősül nyertesnek (a továbbiakban:
„Nyertes”).

4.1.4.

Amennyiben több résztvevő ugyanolyan pontossággal tippel, akkor az a résztvevő minősül
Nyertesnek, aki tippelését a befejező dátumhoz képest, dátum és idő tekintetében (nap, óra, perc,
másodperc) a legkorábban küldte be.

5. A NYERTES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁS
5.1.1.

A nyertes tipp megállapításához szükséges adatot az OPTEN Kft. szolgáltatja (OPTEN Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 4., adószám: 12012187-2-42,
cégjegyzékszám: 01-09-367756, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

5.1.2.

Adatok forrása: Cégközlöny, amelyhez a http://www.cegkozlony.hu/ internetes portálon lehet
hozzáférni.

5.1.3.

A K&H Bank az OPTEN cégtár internetes portálon ellenőrzi a Vállalkozás bejegyzésének dátumát,
valamint számlavezető rendszerében a vállalkozói számlacsomag megnyitásának tényét és dátumát.

6. NYEREMÉNY
6.1.1.

A Nyereményjáték nyereménytárgya 1 db iPhone 6s mobiltelefon készülék (a továbbiakban:
„Nyeremény”).

7. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
7.1.1.

A Nyeremény azon résztvevő részére kerül átadásra, aki a 2 pontban részletezett feltételek alapján
jogosult részt venni a játékban és Nyertesként kihirdetésre került a 4. pontban részletezett értékelési
feltételek alapján.

7.1.2.

A Nyertes megállapítása a Nyereményjáték befejező időpontjához képest 15 (tizenöt) munkanapon
belül történik. A Nyertes megállapítását követően a Szervező a Nyertest 5 (öt) munkanapon belül emailben értesíti (a továbbiakban: „Értesítés”), a Nyertes által a Nyereményjátékhoz a kh.hu oldalon
megadott e-mail címen. A Nyertes válasz e-mailben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt)
munkanapon belül visszaigazolni az Értesítés kézhezvételét, ellenkező esetben a Nyertes kizárásra
kerül és a Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

7.1.3.

A tartaléknyertes kiválasztására akkor kerül sor, amennyiben a Nyertes az e-mail-ben kiküldött
Értesítést a 7.1.2. pontban meghatározott határidőn belül nem igazolja vissza.

7.1.4.

A tartaléknyertes kiválasztása a 4. pontban részletezett részvételi feltételek alapján az eredeti Nyertes
után sorrendben a következőként megállapított Résztvevő.

2

7.1.5.

A Nyereményt a Szervező a székházában adja át (K&H Bank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor
9.) a Nyertessel előzetesen egyeztetett időpontban.

7.1.6.

Az átvételre megjelent személy a Nyertes nevében való átvétel jogosultságát, illetve
személyazonosságát megfelelő okiratokkal igazolni köteles (30 napnál nem régebbi cégkivonat,
meghatalmazás, érvényes személyazonosító okmány stb.).

8. ADÓZÁS, EGYÉB KÖLTSÉGEK
A Nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségeket a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény
fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
Az „Új alapítású vállalkozások nyereményjáték” a kh.hu internetes oldalon érhető el. A Résztvevők
kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik bank@kh.hu e-mail címre is.
A Nyereményjátékra és jelen Részvételi feltételekre irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja
magának a jogot, hogy a Részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Résztvevők
megfelelő tájékoztatása mellett.
10. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
Az adatkezelések során a Szervező a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjáték során szolgáltatott személyes adatokat a
Szervező abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Nyertessel a kapcsolatot felvegye.
A Szervező a díj átadásáról és Nyertes képviseletében megjelölt személyről fényképfelvételt (esetleg hang illetve videofelvételt) készít, és azokat, valamint a Nyertes vállalkozás nevét és a nyertes tippet nyilvánosságra
hozza.
Mindazon személyes adatokat, melyek nyilvánosságra hozatalára nem kerül sor (e-mail cím, telefonszám)
kizárólag a Szervező azon munkatársai ismerhetik meg, akik a Nyereményjáték lebonyolításában részt
vesznek. A Szervező ezen nyilvánosságra nem hozott adatokat a Nyereményjáték lezártát követő 90
(kilencven) nap elteltével törli.
Az érintettnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Szervező adatvédelmi felelőséhez
vagy bírósághoz fordulhat.
A Résztvevő a tipp benyújtásával kifejezetten hozzájárul az általa a Nyereményjáték során megadott
személyes adatok Szervező általi kezeléséhez, feldolgozásához, illetve a fentiek szerinti továbbításához és
közzétételéhez.
A Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 465 0001.
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Nyereményjátékhoz megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem
valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a
kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
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A Nyereményjátékra benyújtott tippelés utólagos módosítására, törlésére nincs lehetőség.
A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a kh.hu internetes oldalt ért külső, ún. SQL támadások estére.
Amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű
felelősséget nem vállal. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja,
illetve megszüntesse.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Nyereményjáték
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Ha a Játékos adatfeltöltés 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.
A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a kh.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül
lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok
regisztrációjába, a beküldött tippadásba stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
A jelen Nyereményjátékra és Részvételi feltételekre irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja
a jogot, hogy a Részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Résztvevők megfelelő
tájékoztatása mellett.
Budapest, 2018. március 29.
K&H Bank
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