
Taghozó kampány szabályzat  
 

 

 

A kampány szervezője  
A Taghozó Kampány szervezője az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: 
Szervező), székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5-6.  
 

Részvételi feltételek  
A Szervező által szervezett Taghozó Kampányban kizárólag az Aranykor Országos Önkéntes 
Nyugdíjpénztár aktív tagsággal rendelkező, vagy nyugdíjszolgáltatást igénybevevő tagjai 
(továbbiakban: Tagok) vehetnek részt. 
 
 
A részvétel további feltételei 

 a Tagok csak az 1. számú mellékletben szereplő belépési nyilatkozaton (továbbiakban: akciós 
belépési nyilatkozat) kezdeményezett beléptetéssel vehetnek részt a Taghozó Kampányban 

 A Taghozó Kampányban való részvétel feltétele: 
 

  hogy az akciós belépési nyilatkozaton az „Ajánló adatai” rovat hiánytalanul 
kitöltésre kerüljön 

 az akciós belépési nyilatkozat a Taghozó Kampány ideje alatt érkezzen be a 
Szervezőhöz;  

 az akciós belépési nyilatkozaton kezdeményezett önkéntes nyugdíjpénztári belépés 
törvényi akadályokba ne ütközzön.  

 

A Taghozó Kampány időtartama  
2015. november 20-tól 2016. január 31-ig.  
 
 

Ajándék  
A Taghozó Kampány keretében a Szervező az ajánló Tagoknak az első eredményes ajánlás után 
5.000 forint értékű ajándékot, majd minden újabb eredményes ajánlásáért Sodexo 
ajándékutalványt ad ajándékba, amennyiben az új tag legalább havi 5.000 forint tagdíj befizetését 
vállalja.  
Az ajándékutalvány értéke: 

- 5.000 Ft és 10.999 Ft közötti havi tagdíjvállalás esetén 4.000 Ft 
- legalább 11.000 Ft havi tagdíjvállalás esetén 5.000 Ft 

 
Az ajándék átadásának feltétele, hogy az új pénztártagtól beérkezzen az első két havi vállalt tagdíj. 
 
Az ajándékot a szervező az ajánló Tagnak a nyilvántartásában szereplő tagi levelezési címre küldi 
meg. 
Szervező kizárólag a Taghozó Kampány ideje alatt beérkező, akciós belépési nyilatkozaton belépő 
tagok után biztosítja az ajándékot. Az akciós belépési nyilatkozat másolható, a szervező 
honlapjáról letölthető.  
 
 

  

 



Egyéb  

 A belépő természetes személy a Taghozó Kampányban való részvétellel tudomásul veszi 
és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Taghozó Kampány szabályzatban írt feltételeket.  

 A Tagok fejenként maximum 10 belépő tagot hozhatnak a Taghozó Kampány ideje alatt a 
kampány keretein belül. 

 A belépési nyilatkozatok hiányosságáért/hibájáért a Szervező semmiféle felelősséget nem 
vállal. A hiba, vagy hiányosság javítására/pótlására 2016. június 30-áig van mód. A 
megadott határidőig nem javított és ezért a Pénztár által nem záradékolt belépési 
nyilatkozatok jelen akció vonatkozásában érvénytelenek, azok után a Tagok nem 
jogosultak a Taghozó Kampányban meghirdetett ajándékra. Az elutasításra kerülő 
beléptetésekről a Szervező csak a belépőt tájékoztatja, de a Tagok által a saját ajánlásra 
vonatkozóan külön kérésre e-mailben felvilágosítást nyújt. 

 Az ajándék kizárólag Sodexo ajándékutalvány formájában vehető át, készpénzre nem 
váltható.  

 Az ajándék után keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket a Szervező 
teljesíti; azonban az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket – az utalvány postázásán 
kívül - a beléptető tag viseli.  

  
Tájékoztatjuk a Taghozó Kampányban résztvevőket, hogy az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár 
és az Aranykor Pénztárszolgáltató Kft. (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) kizárólag a 
pénztártagok körében közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, lakcím-, mobiltelefonszám- és 
e-mail cím adatokat kezel a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezései szerint. Az Aranykor 
Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár az Aranykor Pénztárszolgáltató Kft. a fentiekben foglalt 
adatokat direkt marketing céljából, postai és egyéb elektronikus úton történő megkeresés 
formájában, az érintett pénztártag kifejezett visszavonási szándékának megfelelő módon való 
közléséig kezeli. Az érintett pénztártag az adatkezelés során bármikor kifejezetten nyilatkozhat 
arról, hogy kéri a direkt marketing céljából történő adatkezelés megszüntetését. Amennyiben Ön 
részt vesz a Kampányban ezzel egyidejűleg határozottan kinyilvánítja önkéntes hozzájárulását és 
beleegyezését ahhoz, hogy az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár az Aranykor 
Pénztárszolgáltató Kft. a fentiekben megjelölt célra az adatbázisában eddig nyilvántartott név- és 
lakcímadatait, valamint a jelen kampány keretében rendelkezésre bocsátott adatait kezelje. 
Tájékoztatjuk, hogy az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár és az Aranykor 
Pénztárszolgáltató Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény  rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik az adatok biztonságáról, 
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak esetleges megsértése 
esetén az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.  
 
Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására. 
Szervező bármilyen, módosításról szóló értesítést a www.aranykornyp.hu honlapon keresztül 
közöl a Taghozó Kampány résztvevőivel.  
 
Budapest, 2015. november 16. 
 
 

 

 


