
 

SIGNAL EXPRESSZ BALESETBIZTOSÍTÁS ONLINE KAMPÁNY   
(ELSŐ SZÁZ REGISZTRÁLÓ 

2017) 
 
 

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-10-
042159, adószám: 10828704-2-44, KSH szám: 10828704-6511-114-01, a továbbiakban: 
"Szervező") által meghirdetett SIGNAL EXPRESSZ Balesetbiztosítás kampányának 
keretében, az akció ideje alatt, az első száz regisztrálónak egy darab öntapadó mobiltörlőt 
küld ajándékba.  
 
I. Az Akcióban részt vevő személyek  
 
A Szervező által szervezett akcióban azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a SIGNAL 
IDUNA Biztosító honlapján az adataikat 2017.08.17 – 2017.09.30 időszakban a 
valóságnak megfelelően megadják és ezzel a nyereményjátékra regisztrálnak.  
 
II. Az akció időtartama 
 
Az Akció 2017. augusztus 17. napján 00.00 órától 2017. szeptember 30. napján 24.00 óráig 
tart. 
 
 
III. Az Akció menete 
 
Minden, az Akcióban részt vevő személyt a Szervező számítógépes nyilvántartása rögzíti. 
Csak és kizárólag azok a személyek vehetnek részt az Akcióban, akik a Biztosító honlapján, 
az erre rendszeresített, a  www.signal.hu/hu/baleset-akcio felületen az adataikat hiánytalanul, 
a valóságnak megfelelően megadták, majd a biztosító munkatársának értékesítés céljából 
telefonon történő megkeresését követően lakcím adatukat is megadják. Az első száz 
regisztráló egy öntapadó mobiltörlőt kap ajándékba. Az öntapadó mobiltörlő kiküldésének nem 
feltétele a balesetbiztosítási szerződés megkötése.   
 
Az első száz regisztráló adatait a www.signal.hu/nyeremenyjatekok-akciok/balesetakcio 
oldalon tesszük közzé, 2017. október 16-án.   
 
Az öntapadó mobiltörlőt Szervező a közzététel után 30 napon belül postai úton küldi ki a 
megadott lakcímre.   
 
Szervező adatkezelés nyilvántartási száma nyereményjáték szervezéséhez kapcsolódó 
adatbázis kezelésével összefüggésben: NAIH-104021/2016 
 
  
 
IV. Adatkezelés 
 
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Részletes 
adatkezelési tájékoztatónk a http://www.signal.hu/hu/adatkezelesi-iranyelveink linken érhető 
el.  
 
A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak 
egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni, ebben az esetben a játékban való 
részvétele is megszűnik.  
 

http://www.signal.hu/hu/baleset-akcio
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A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: 
 
a) a Szervező díjmentesen felhasználja és kezelje a résztvevők személyi adatait és 

személyes jellegű információit (név, cím, telefonszám, stb.) a jelen Akció lebonyolítása és 
dokumentálása céljára; 

 
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, 

továbbá idő és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül publikálja és 
ismertesse a tömegtájékoztatási médiában (facebook-on) a nyertes nevét. 

  
c) A szerződők a részvételükkel egyben hozzájárulnak, hogy a nyertesek nevét és címét a 

város megjelöléssel a Szervező a www.signal.hu weboldalon valamint a saját maga által 
üzemeltetett facebook oldalon közzétegye. 

 
 
V. Vegyes rendelkezések  
 
A Szervező a jelen Szabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad 
át. 
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre vagy más nyereményre át nem 
válthatók. 
 
Az Akcióban részt vevő ajánlatok/szerződések érvényességével, valamint az Akció jelen 
szabályzat által nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 
Szervező döntése irányadó. 
 
A személyek téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A 
Szervező kizárhatja az Akcióból azt a személyt, akinek megadott adatai nem valósak. 
 
A személyek a jelentkezéssel automatikusan elfogadják az Akció hivatalos Szabályzatát.  
 
 
A nyereményátvétel után, a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges 
kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. 
 
A Játékra a magyar jog az irányadó. 
 
 
Budapest, 2017. augusztus 4. 
 
 

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 
 

 
 
 

http://www.signal.hu/

