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Garantált ajándék összegének jóváírásáról rendelkező 
és adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

„NEM MINDEN KEZDET NEHÉZ!”
elnevezésű Játékban való részvételhez mellékelendő

Nyilatkozom, hogy részt kívánok venni a Pannónia Nyugdíjpénztár (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.,- továb-
biakban: Szervező) által szervezett „NEM MINDEN KEZDET NEHÉZ!" nyereményjátékban (továbbiakban: Játék), kijelentem 
továbbá, hogy a Játék szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”) megismertem és annak rendelkezéseit, feltételeit magamra 
nézve kötelezőnek ismerem el.
Ezennel a Játékra vonatkozó adatkezelési szabályokat, tájékoztatást is tartalmazó, a Szervező honlapján közzétett, a pénz-
tártagokra, ügyfelekre vonatkozó Általános Adatkezelési Tájékoztató (http://www.pannonianyp.hu/adatkezeles/) és a Sza-
bályzat ismeretében önkéntes, konkrét és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szervező a fent megadott 
személyes adataimat az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban és a Szabályzatban foglaltak szerint kezelje a Játékkal össze-
függésben, a Játék lebonyolítása és a nyeremény kifizetése céljából az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban a nyeremény-
játékokra vonatkozó adatkezelésnél meghatározott időtartamig.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléshez adott jelen hozzájárulásomat bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen vissza-
vonhatom az alábbiak szerint, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét:

• írásban, postai úton küldött nyilatkozatban (Pannónia Nyugdíjpénztár, 1441 Budapest Pf. 50.),
• személyesen a Szervező ügyfélszolgálatán (1068 Budapest, Benczúr utca 11.),
• az epapir@pannonianyp.hu címre küldött, AVDH-hitelesítéssel, vagy egyéb elektronikus hitelesítéssel ellátott doku-

mentumban,
• a Szervező honlapján elérhető PannonPortT Tagi portálon belül küldött üzenetben.

Jelen nyilatkozat aláírásával úgy rendelkezem, hogy a Játékban való részvételem során, a nyereményszabályzatban előírt 
együttes feltételek teljesítése esetén az engem megillető Garantált ajándékomat (első egyéni tagdíj vagy munkáltatóm általi 
hozzájárulás befizetésének 20%-át, de maximum 100.000 Ft-ot) a Játék szervezője a nyeremény alapját képező befize-
tésemnek megfelelően Pannónia Nyugdíjpénztári egyéni számlámon egyéni eseti tagdíj befizetésként írja jóvá.
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