
 

A SIGNAL Biztosító Zrt.  
 
szakszervezeti tagok részére nyújtott akciójának hivatalos Sorsolási szabálya 
 
 
Az Sorsolási szabályzat a SIGNAL Biztosító Zrt. (1123  Budapest,  Alkotás u. 50., 
cégjegyzékszám: 01-10-042159, adószám: 10828704-2-44, továbbiakban:  "Szervező") által 
meghirdetett akció ideje alatt, a kitöltött adatlapot visszaküldő szakszervezeti tagokra 
vonatkozik. 

 
I. Az akció szervezője  
 
A SIGNAL Biztosító Zrt. az akció  (a  továbbiakban:  "Akció")  szervezője a SIGNAL Biztosító 
Zrt. az Akció lebonyolítója és adatkezelője a Szervező. 
 
Az Akcióban való részvételnek nem előfeltétele szolgáltatás igénybevétele.  A kitöltött 
adatlapot beküldőknek a Szervező díjszámítást készít és küld az adatlap beérkezését követő 
30 napon belül a kitöltő által megadott e-mail címre.  
Sem a kitöltött adatlap, sem a díjszámítás megküldése nem minősül ajánlattételnek a Felek 
részéről.    
 
II. Az  Akcióban részt vevő személyek  
 
1. A Szervező által szervezett Akcióban a 4. pontban meghatározott személyeket kivéve 

kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező magánszemély vehet részt, aki az Akció ideje alatt az alábbi 
szakszervezetekkel tagsági viszonyban áll és az Akció időtartama alatt a Szervező által 
összeállított és közzétett adatlapot teljes körűen kitölti, valamint neve és címe 
azonosításra alkalmas módon az adatlapon feltüntetésre kerül. Az adatlap jelen Sorsolási 
szabályzat 1. sz. mellékletét képezi. 

 
Részt vevő szakszervezetek: LIGA Szakszervezetei; MASZ tagszervezetei; EKSZ tagjai; 
ezen felül valamennyi szakszervezeti tag, aki a SIGNAL Biztosító DM- levelét megkapja. 

 
2. A Sorsolásban egy Játékos egyszer vehet részt.  

 
3. Az adatlap kitöltése más nevében tiltott. 

 
4. Az Akcióban nem vehet részt a SIGNAL Biztosító 

Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek 
Ptk. által meghatározott hozzátartozói. 

  
III. Az Akció időtartama 2016. szeptember 1. – 2016. november 30. 
 
Az adatlap kitöltésének és beérkezésének határideje: 2016. november 30. 24 óra. 
 
IV. A Sorsolás menete 
 
Azok között, akik az adatlapot kitöltik és legkésőbb november 30-án 24 óráig az alábbi e-mail 
címre visszaküldik, a Szervező 50 db Connex utazási utalványt sorsol ki. 
Az utazási utalvány a Connex Marketing GmbH vállalatnál váltható be a Connex 
partnerszállodák meghatározott ajánlataira, ill. csomagjaira. Az aktuális szállodai ajánlatok 
megtalálhatóak a www.connexgroup.net/utazasiutalvany weboldalon. 
 
E-mail cím: szakszervezetiakcio@signal.hu   

http://www.connexgroup.net/utazasiutalvany
mailto:szakszervezetiakcio@signal.hu


 

Az adatlapot kitöltő, és az azon szereplő kérdésekre teljes körűen válaszoló Játékost a 
Szervező számítógépes nyilvántartása rögzíti. Kizárólag azok az adatlapok vehetnek részt a 
Sorsoláson, amelyek a fenti e-mail címre a megadott határidőig beérkeznek. 
 
A nyeremények a véletlenszerűségen alapulva kerülnek kisorsolásra. A sorsolásról 
jegyzőkönyv készül. A sorsolásban részt vesznek a feltételeknek maradéktalanul megfelelő 
Játékosok. A sorsolást a Szervező által kijelölt 3 tagú Értékelő Bizottság végzi.  
 
A Szervező a nyertesekkel e-mailben felveszi a kapcsolatot adategyeztetés céljából a 
sorsolást követő 15 napon belül és sikeres azonosítás esetén postai úton a nyereményt 
megküldi. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes nem értesül a 
nyereményről. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni, abban az esetben az ajándékra való 
jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét, a 
Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.  
 
Pótnyertesek nem kerülnek kisorsolásra.  
 
A sorsolás időpontja: 2016. december 5.14 óra. 
A sorsolás helyszíne: Szervező székhelye 
 
 
V. Nyeremények  
 
A Játékosok közül a következő nyereményeket sorsolja ki a Szervező:  
 
50 db Connex utazási utalvány, amelyek a Connex partnerszállodáiban válthatóak be  
2017. 12. 31. napjáig.  
 
1 db Connex utazási utalvány értéke 100 € 
A Connex utalvány beváltása a www.connexgroup.net/utazasiutalvany honlapon található 
érvényességre vonatkozó rendelkezések alapján történik.     

 A szállodautalvány 

 belföldi és külföldi hotelekben váltható be,  
 2 személyre szól, 
 legalább 2 éjszakás szállásfoglalás esetén érvényes, azaz 1 éjszakát fizet, 

kettőt kap, vagyis egy éjszaka ingyenes a szállásutalvány segítségével (100 € 
erejéig),        

 természetesen hosszabb üdülés keretében is beváltható, 
 biztosított étkezés: reggeli, vagy félpanzió, + welcome drink. 

 

A foglalást az utalvány felhasználója közvetlenül a Connex  Ügyfélszolgálati és Szobafoglalási 

Központján keresztül teheti meg, közvetlenül a szállodánál nem lehetséges. 

A foglalásnál, kérjük, adja meg utazási utalványa értékét és azonosítószámát.  

Az utalvány érvényessége: 2017. 12. 31.  

Az utalványok egyedi számozást kapnak.  

 
VI. Adatkezelés 
 
Az adatok megadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a SIGNAL Biztosító Zrt. az adatait 
a díjszámítás készítése valamint a Sorsolásban való részvétel érdekében felhasználja, és 
azokat az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

http://www.connexgroup.net/utazasiutalvany


 

törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a szerint legkésőbb a sorsolást követő 90. napig kezelje.  
 
Az akcióban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.  
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 
 
 
VII. Vegyes rendelkezések  
 
A Szervező a jelen Szabályban felsorolt nyereményeken túl egyéb nyereményt nem ad. 
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre vagy más nyereményre át nem 
válthatók. 
 
A magánszemélyek nyereményhez kapcsolódó adó fizetési kötelezettségeket a Szervező 
viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik. 
 
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező 
kizárhatja azt a Játékost, akinek megadott adatai nem valósak. 
 
A Játékos az adatlap beküldésével automatikusan elfogadja jelen Sorsolási szabályzatot.  
 
Biztosító Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata elérhető a 
www.signal.hu/download/Adatvedelmi_adatbiztonsagi_szabalyzat.pdf linken elérhető.  
 
A Szervező adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-87194/2015 
 
A nyereményátvétel után, a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges 
kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. 
 
 
 
Budapest, 2016. augusztus 31. 
 
SIGNAL Biztosító Zrt. 
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1. sz. melléklet Adatlap 

 

Szakszervezeti tag neve:  

Lakcíme (irányítószámmal együtt): 

Telefonszáma: E-mail-címe: 

A biztosított ingatlan              családi ház                             társasházi lakás 

Hasznos alapterület                        /m2 Garázs hasznos alapterülete                 /m2 

Az ingatlanban élők száma: Építés éve: 

Miből épült?                       tégla                       panel                            egyéb 

A biztosítani kívánt általános ingóság összege: 

 


