
1. Marketing: reklámcélú üzenetek, hírlevelek, termékajánlatok, marketingkutatás. 

 „Velünk nyugodtan szórakozhat”  

adategyeztető nyereményjáték szabályzata 

 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. az alábbi szabályzatot 2018. július 26-ig 

meghosszabbítja. 

A nyereményjátékra vonatkozó szabályzat az alábbiakban módosult: 

- A nyereményjáték 2018. július 26-ig meghosszabbításra került. 

- A nyeremény kisorsolásának időpontja július 30, 11 órára módosult. 

- 4. A nyereményjáték részvételi feltételei 

A nyereményjátékban részt vehetnek azon személyek is, akik a játék ideje alatt 

regisztrálnak a szükséges adatok megadásával (vezetéknév és keresztnév, 

születési dátum, lakcím irányítószáma, e-mail cím, telefonszám) a 

nyereményjátékba, elfogadják a játékszabályzatot és hozzájáruló 

nyilatkozatokat, valamint maradéktalanul megfelelnek a 4. pontban előírt 

részvételi feltételeknek. 

 

Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

www.aegon.hu/adategyezteto-nyeremenyjatek oldalán meghirdetett „Velünk 

nyugodtan szórakozhat” elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: 

Nyereményjáték) vonatkozó feltételeket foglalja össze. 

1. A nyereményjáték Szervezője és az Adatkezelő 

A nyereményjáték szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító 

Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; 

cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 

– 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező, Adatkezelő. 

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a társaság honlapján 

https://www.aegon.hu/adatbiztonsag érhető el további információ. 

2. A nyereményjáték célja 

A Szervező a nyereményjátékban önkéntesen résztvevő személyek adatait 

marketing1 célú üzenetek küldéséhez kívánja gyűjteni és marketing célú 

adatbázis összeállításához felhasználni. 

Az érintett hozzájárulása esetén a megadott adatokat jelen szabályzatban és a 

nyereményjátékhoz tartozó adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt adatkezelési 

célokra kívánjuk felhasználni. 

A marketing célú adatbázis összeállításához a következő adatokat kívánjuk 
felhasználni: 

http://www.aegon.hu/adategyezteto-nyeremenyjatek
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- vezetéknév és keresztnév 

- születési dátum 

- lakcímének irányítószáma 

- e-mail cím 

- telefonszám 

 

Az adatok megadása, illetve azok kezeléséhez való hozzájárulása önkéntes, 

amelyet bármikor, korlátozás nélkül visszavonhat. 

 

3. A nyereményjáték időtartama 

A nyereményjáték 2018. május 15-től 2018. június 28-ig július 26-ig tart. 

4. A nyereményjáték részvételi feltételei  

A nyereményjátékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel 

rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos, Résztvevő), és 2018. május 15. 

és 2018. június 28 július 26 között a www.aegon.hu/adategyezteto-

nyeremenyjatek weboldalon keresztül 

- ellenőrzi adatait (vezetéknév és keresztnév, születési dátum, lakcím 

irányítószáma, e-mail cím, telefonszám), ha szükséges, módosítja a valóságnak 

megfelelően, és nyilatkozik adatai kezeléséről;  

 

- elfogadja, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. az űrlapon 

megadott adatai felhasználásával részére elektronikus (telefonhívás, sms, e-

mail) úton reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a 

hozzájárulását vissza nem vonja; 

ÉS 

- bejelöli, hogy részt kíván venni a nyereményjáték sorsolásán, elfogadja a 

nyereményjáték szabályzatát és ezzel vállalja, hogy nyertesként történő 

kisorsolása esetén adatait (név, irányítószám, településnév) a Szervező 

közzétegye a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon. 

 

- A nyereményjátékban részt vehetnek azon személyek is, akik a játék ideje alatt 

regisztrálnak a szükséges adatok megadásával (vezetéknév és keresztnév, 

születési dátum, lakcím irányítószáma, e-mail cím, telefonszám) a 

nyereményjátékba, elfogadják a játékszabályzatot és hozzájáruló 

nyilatkozatokat, valamint maradéktalanul megfelelnek a 4. pontban előírt 

részvételi feltételeknek. 
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A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a 

jogosulatlan felhasználással, illetve kiskorú általi regisztrációval összefüggő 

esetleges jogsértésekért nem vállalunk felelősséget. A Szervezőt továbbá nem 

terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen 

regisztráció esetén. 

 

5. Nyeremények 

A Szervező a játék végén nyereményjátékban részt vevők között az alábbi 

nyereménycsomagot sorsolja ki: 

- Samsung UE50MU6102 LED TV 

- Samsung HT-J4200 házimozi rendszer 

- JBL BAR Studio hangprojektor 

- valamint Blue-ray filmválogatás az elmúlt évek sikerfilmjeiből  

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges beszerzési 

nehézségek esetén paramétereiben hasonló, akár más márkájú terméket  

(LED TV esetén: LED képernyő, UHD felbontás; a házimozi rendszer esetén 

alkalmas Blu-Ray, Blu-Ray 3D, CD, DVD lejátszásra; a hangprojektor esetén: 

120 Watt teljesítmény, bluetooth kapcsolat, optikai bemenet); esetleg a 

nyeremény értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a nyertes 

számára. 

 

Az ajándékként kisorsolt nyeremények hivatalos magyarországi garanciával 

rendelkeznek. Az esetleges minőségi problémák esetén a gyártóhoz fordulhat, a 

Szervezőt e tekintetben nem terheli felelősség. 

A nyereményt a Szervező a sorsolást követően, a nyertes beazonosítása és a 

jelen szabályzatban foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén, 5 

munkanapon belül juttatja el a nyertesnek. A nyereményt a Trans-O-Flex 

futárszolgálat segítségével, ingyenesen szállítjuk házhoz. 

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremények másra át 

nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

6. A nyertesek és pótnyertesek kiválasztása 

A nyereményjáték nyereménye 2018. június 29-én július 30-án, 11 órakor 

az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és 

Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével kerül kisorsolásra. A nyeremény 

sorsolásának helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.  

A sorsolás olyan számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, 

amely biztosítja a nyertes kisorsolásának a véletlenszerűségét. 

A nyereményjáték nyertesét a Szervező a nyertes azonosítása és hozzájárulása 

után teszi közzé a https://www.aegon.hu/nyertesek weboldalon. 

https://www.aegon.hu/nyertesek


 

A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és 

telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, 

ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a 

nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail 

hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. 

 

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (3 próbálkozás) 

nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultság elvész, a 

nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a 

Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem 

élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő 

kiküldésétől számítva 3 munkanapot vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a 

kapcsolatfelvétel sem telefonon, sem e-mailen, a nyertes jogosultsága elvész. 

 

A sorsolások alkalmával, a nyertessel egy időben egy pótnyertes kisorsolására is 

sor kerül. Amennyiben a nyertes ajándékra való jogosultsága elvész a kisorsolt 

pótnyertes lép a helyére. 

 

7. A nyereményjátékból kizártak köre 

(a) Szervező és leányvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai és azok közeli hozzátartozói; 

(b) Szervező értékesítési partnerei, e cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai és azok közeli hozzátartozói, 

(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 

közeli hozzátartozói. 


