
 

 Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 

„GONDOSKODÓ ARANYKOR akció”  

Szabályzat  
 

A GONDOSKODÓ ARANYKOR akció szervezője, lebonyolítója az Aranykor Országos Önkéntes 
Nyugdíjpénztár (1051 Budapest, József nádor tér 5-6., a továbbiakban: Szervező). A 
nyereményjátékok feltételei az alábbiak:  

 

1. Nyereményjátékok időtartama:  

- 2020.05.12. 17 órától – 2020.06.30. 

 

2. Résztvevők  

Az Akcióban részt vehet az első 100 természetes személy, aki teljesíti az akció feltételeit.  

 

3. Részvételi feltételek  

 
A nyereményakcióban minden olyan személy részt vehet, aki  

- az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár AKTÍV tagja az akció ideje alatt, és/vagy 
a támogatási csomag kiküldéséig, 

- betöltötte a 65. életévét 
- a nyereményjáték időtartalma alatt az első 100 jelentkező között jelzi a Pénztár felé a 

támogatási csomag iránti igényét 
- a támogatási csomag iránti egyértelmű igényét a Pénztár sms felületére, a 06 30 344 4296-

os számra küldött sms-ben, vagy a Pénztár központi e-mail címére, az 
info@aranykornyp.hu e-mail címre küldött üzenetben jelzi tagsági azonosítója, vagy 
adóazonosító jele és neve megadása mellett 

- beleegyezik, hogy a Pénztár az ajándékcsomagok eljuttatása érdekében a szükséges 
adatokat a csomag eljuttatását végző külső Vállalkozó részére átadja 

 
 

4. A támogatási akció keretében nyújtott ajándék:  
 
Az első 100 jelentkező, aki az akció ideje alatt jelzi a Pénztár felé az ajándék iránti igényét, annak 
a Pénztár csomagolással együtt legalább 20.000 Ft értékben támogatási csomagot juttat el, amely 
tartós élelmiszert, fertőtlenítőt, járványügyi védekezéshez használható eszközt és vitaminokat 
tartalmaz. 
 

5. Kizárás  

A Szervező azonnal kizárja azon nem aktív státusszal nyilvántartott személyeket – kilépők, átlépők, 
előkészítettek, stb. és a 65 évet be nem töltött jelentkezőket - akik jelen szabályzat tartalmi 
feltételeinek bármely okból nem felelnek meg, továbbá kizárja a Szervező dolgozóit és 
hozzátartozóit, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár testületi tagjait és hozzátartozóit, így ők a 
támogatási akcióban nem vesznek részt.  

 



 

6. Adatkezelés - Adatvédelem  

A Szervező pénztártitoknak minősülő adatot külső Vállalkozó számára nem ad át, az 
ajándékcsomagok eljuttatásához szükséges adatok külső Vállalkozó számára történő átadását 
az akcióban való részvétel feltételei között szerepelteti, így ezen adatok átadásához a pénztártag 
az akcióban való részvétellel hozzájárul; így a személyes adatok védelméről szóló törvénynek 
a Szervező eleget tesz.  

 

7. Adófizetés és egyéb költségek  

A Nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség és szállítási költség, mert azokat a Szervező állja. 

 

8. Ajándékok átvétele  

A támogatási csomagokat a Pénztár saját kollégái segítségével és külső Vállalkozó igénybevételével 
juttatja el az akciós feltételeket teljesítő jogosultak számára. Az akcióban való részvétellel a 
pénztártag hozzájárul, hogy az ajándékcsomagok címzetthez történő eljuttatása érdekében a 
Szervező a külső Vállalkozó számára átadja az ajándékra jogosult nevét, tartózkodási címét, 
telefonszámát. 

 

9. Jogosultak kiértesítése  

A támogatási csomagra jogosultak telefonos (sms) és/vagy e-mail-es úton kerülnek értesítésre. 

 

10. Tájékoztatók  

A nyereményjátékot és a játékszabályzatot a Szervező a www.aranykornyp.hu internetes oldalon 
teszi közzé és e-mailben azon pénztártagjai számára, akik e-mailcímet megadtak a Pénztár részére 
és nem tiltották meg az azon való kommunikációt. 

A jogosult az ajándékátvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt.  

 

Budapest, 2020. május 12. 

 
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 


