„pörgesd fel a vállalkozásod banki hitelből - készülj fel
velünk a sikeres finanszírozásra!” e-tananyag tudásteszt
nyeremény akció
részvételi feltételek

A K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Bank vagy Szervező) 2021.
november 15. – 2021. december 31. között a „pörgesd fel a vállalkozásod banki hitelből - készülj fel velünk
a sikeres finanszírozásra!” elnevezésű e-tananyag letöltésének ösztönzése céljából akciót szervez (a
továbbiakban: Akció), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Részvételi feltételek) az alábbiak
szerint határozza meg:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Bank a 2. pontban meghatározott 5 db nyereményére azon vállalkozások lehetnek jogosultak, akik az
Akció időtartama alatt a K&H üzletetide.hu oldalon regisztrálnak, majd ezt követően letöltik a „pörgesd
fel a vállalkozásod banki hitelből - készülj fel velünk a sikeres finanszírozásra!” elnevezésű díjmentes etananyagot és a regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött 5 kérdésből álló tudástesztben feltett
kérdéseket helyesen válaszolják meg, és a 3.2 pontban meghatározott feltételek szerint kiválasztásra
kerülnek, valamint minden további, a jelen Részvételi feltételekben leírtaknak is megfelelnek (továbbiakban:
Résztvevő vagy Résztvevők).
1.1. Az Akció kezdő időpontja: 2021. november 15. 00.00 óra
1.2. Az Akció befejező időpontja: 2021. december 31. 23.59 óra
1.3. Az Akcióban kizárólag azok a vállalkozások vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt feltételek
mindegyikének maradéktalanul eleget tesznek:
1.3.1. Akik 2021. december 31-ig K&H üzletetide.hu oldalon regisztrálnak, majd ezt követően letöltik a
„pörgesd fel a vállalkozásod banki hitelből - készülj fel velünk a sikeres finanszírozásra!” elnevezésű
díjmentes e-tananyagot.
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1.3.2. A regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött 5 kérdésből álló tudásteszt mindegyik kérdésére
helyesen válaszolnak. A tudásteszt kérdései a „pörgesd fel a vállalkozásod banki hitelből - készülj fel velünk
a sikeres finanszírozásra!” elnevezésű e-tananyagból elsajátíthatóismeretekre épülnek.
1.3.4. A Résztvevő társas vállalkozás éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot. Az
árbevétel feltétel ellenőrzését a Bank végzi. Amennyiben a vállalkozás cégformája alapján az éves
árbevétel adatok az OPTEN céginformációs adatbázisban elérhetőek, a Bank az árbevétel feltétel
ellenőrzését ezen adatok alapján végzi. Amennyiben nem érhető el ilyen adat az OPTEN céginformációs
adatbázisban, abban az esetben a Bank eltekint ettől a feltételtől.
2. TÁRGYNYEREMÉNYEK
5 darab SAMSUNG GALAXY S20 FE DS 6 típusú, kártyafüggetlen mobiltelefon készülék (továbbiakban:
Nyeremény).

3. NYERTESEK
3.1. A Nyeremények azon Résztvevők (a továbbiakban: Nyertesek) között kerülnek kiosztásra, akik az Akció
időtartama alatt teljesítik az 1. pontban meghatározott részvételi feltételeket. Abban az esetben, ha egyetlen
Résztvevő sem felel meg az 1. pontban foglaltaknak, a Bank nem oszt ki Nyereményt.
3.2. Amennyiben több Résztvevő lenne jogosult nyereményre, a Bank a tudásteszt beküldésének időpontját
veszi figyelembe, év/hónap/nap/óra/perc alapján. A Bank, a helyesen kitöltött tudástesztet beküldött
Résztvevőket a beküldés ideje alapján időrendi sorrendbe állítja, kezdve a legkorábbi beküldési időponttól
és ezen sorrend alapján az első öt helyen szereplő Résztvevőket jelöli meg Nyerteseknek.
3.3. A Nyeremények nem halmozhatók, minden Résztvevő legfeljebb 1 (egy) darab Nyereményre jogosult.
A Nyeremények készpénzre, egyéb tárgyi eszközre nem válthatóak át.
3.4. A Nyertesek megállapítása az Akció végét (2021. december 31-ét) követően történik, legkésőbb 2022.
január 31-ig. A tudásteszt kitöltési eredményének és tudásteszt beérkezési időpontjának kimutatására a
Bank által használt információs rendszer az irányadó.
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3.5. A Nyertesek megállapítását követően a Bank a Nyerteseket e-mail üzenetben értesíti (a továbbiakban:
Értesítés) és a Nyertes az e-mail-ben megadott időpontban, az általa megjelölt K&H személyes ügyfélponton
veheti át a Nyereményt. Az Értesítést a Bank 2022. február 15-ig küldi ki.
3.6. Amennyiben a Nyertesek az Értesítésekre nem reagálnak és a Nyereményeket nem veszik át, a Bank
nem köteles az Értesítés megismétlésére.
3.7. A Bank az át nem vett Nyereményeket tetszőlegesen felhasználhatja más akciókban vagy új Nyertest
választhat az akció ideje alatt beküldött, helyesen kitöltött tudástesztek között, azaz, a Nyereményre
kijelölheti az időrendben beérkezett legközelebbi következő résztvevő számára.
4. A BANK FELELŐSSÉGE
Bank köteles a jelen Részvételi feltételek szerint eljárni, és a Nyerteseknek a Nyereményeket a Nyertes által
megjelölt személyes ügyfélponton és időpontban, a vállalkozó azonosítását követően átadni.
A Bank az Akció visszavonásának és az akciós feltételek módosításának jogát fenntartja.
A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét a
jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Bank vállalja a Nyerteseknél felmerülő adó és járulék terhek Nyertesek helyetti megfizetését.
5. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
5.1. Az adatkezelések során a Bank a hatályos jogszabályok betartásával jár el.
5.2. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő Akcióban történő részvételi szándékának megerősítése során
megadott hozzájárulása.
5.3 Jelen adatkezelésnek a célja, hogy a Bank a jelen Akciót megszervezze, a tudástesztre beküldött
válaszokat értékelje, összesítse, a fenti feltételek szerinti Nyerteseket megállapítsa és nyereményükről
értesítse, illetve a nyereményeket átadja, az adatok más célból nem kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés
a nyeremények átadását követő 90 nappal szűnik meg, ezt követően a Bank az Akcióval kapcsolatos
adatokat - melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt - törli.
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5.4. A fenti célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Résztvevő azonosítására
szolgáló és elérhetőségi adatait.
5.5. A Bank a Nyertesek Nyereményről való tájékoztatását az általuk megadott önkéntes hozzájárulás
alapján végzi, az általuk megadott e-mail cím felhasználásával.
5.6. A fenti adatkezelés vonatkozásában Önt megilleti a hozzájárulásának visszavonásához való joga. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás birtokában végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét. Az adatkezelés ellen a Bank bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal, valamint a K&H
TeleCenter telefonszámán (06 1/20/30/70 335 3355) kifejezheti hozzájárulásának visszavonását.
Kérelmezheti továbbá a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A hozzájárulás visszavonása, a személyes adatok
törlésének, vagy az adatkezelés korlátozásának kérése az Akcióból való kizárást vonja maga után.
5.7. Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival elsődlegesen a Bankhoz, és annak adatvédelmi
tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11. vagy 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos
jogvitában az illetékes törvényszék jár el.
5.8. A Résztvevőket megillető jogokkal, továbbá a Bank adatkezelésével kapcsolatos bővebb tájékoztatást
a https://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban talál, továbbá
személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet a Bank bármely elérhetőségén.

6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra.
Amennyiben a Részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Akcióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi felvételeket, kivéve
amennyiben a Bank számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban.
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Az Akcióból kizárásra kerülnek azok a Résztvevők, akik az Akció szellemiségével ellentétesen vesznek részt
az Akcióban. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést
követeljen e Résztvevőktől.
A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket indokolt esetben, így előre nem látott és el nem
hárítható okok bekövetkezése esetén módosítsa, vagy az Akciót annak bármelyik fázisában lezárja.
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. Tisztességtelennek
minősül minden olyan magatartás, amely a nyerési esélyek növelését szolgálják.

Budapest, 2021. november 15.

