
„Hívd meg taxisofőr ismerőseidet!”
Versenyszabályzat

A 6X6 Taxi Kft. (székhelye: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a., cégjegyzékszáma: 01-09-263722, képviseli:
Ferenczi Éva ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) „Hívd meg taxisofőr ismerőseidet!” címmel versenyt
hirdet a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló sofőrjei részére, az alábbi feltételekkel.

1. A verseny célja, hogy a Társaság a sofőrjei segítségével újabb kollégákkal bővítse a munkatársai körét.

2. A versenyben versenyzőként részt vehet minden, a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló sofőr,
aki a kampány kezdetekor nem áll felmondás vagy kizárás alatt

3. A verseny lényege, hogy a Társaságnál dolgozó sofőrök új sofőr kollégákat ajánljanak a Társaságnak. A
verseny győztese az, aki a verseny időszaka alatt (5. pont) a legtöbb olyan új kollégát hozza, aki
megfelel az alábbi feltételeknek.

Feltételek:
- az új sofőr a verseny lezárásáig szerződést kössön a Társasággal és a jogviszonya legalább a

verseny lezárásáig fennálljon,
- az új sofőr belépést követő 30 napon belül legalább 100 db 6x6 Taxi által közvetített fuvart

teljesítsen.

Amennyiben egyenlő számú ajánlás érkezik, akkor az az ajánló kerül előrébb, aki korábban teljesítette
az adott ajánlási mennyiséget (darabszámot).

A versenyre való jelentkezés Google kérdőív kitöltésével, és ennek keretében a jelen
Versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával történik, a Társaság a versenyzőt a versennyel
összefüggésben vezetett nyilvántartásába felveszi.

4. A meghirdetett versenyidőszak alatt legtöbb új kollégát ajánló munkatársak az alábbi díjazásban
részesülnek:
az 1. helyezett: 3 hónapig 0 Ft tagdíj
a 2. helyezett: 2 hónapig 0 Ft tagdíj
a 3. helyezett: 1 hónapig 0 Ft tagdíj

A tagdíj kedvezmény nem átruházható, pénzre nem váltható, egyéb fizetési kötelezettségeket nem
helyettesít.

Amennyiben az új kolléga a belépést követő 2 havi termelési* időszakban minimum 100-100db 6x6
Taxi által közvetített fuvart teljesít, úgy további 2 hónapig szintén féltagdíj megfizetésre kap
lehetőséget.

*Termelési hónap: A tagdíj fizetési időszak első napjától, következő tagdíj fizetési időszak első napjáig
terjedő időintervallum.

5. A verseny 2021. 10.11. napjától két hónapig, azaz 2021. 12. 11. napjáig tart.

Eredményhirdetés: 2022.01.31. 12:00. A Társaság a nyerteseket közvetlenül értesíti a társaságnak
megadott elérhetőségeik egyikén és az URH azonosítójukat emailben teszi közzé a Társaság
valamennyi söfőrje részére.

6. A versenyben való részvétellel a versenyző kifejezetten elfogadja a jelen versenykiírásban szereplő
feltételeket.

7. Adatvédelmi tájékoztatás

A verseny tekintetében adatkezelő: a Társaság.



A verseny során a Társaság nyilvántartást vezet abból a célból, hogy annak lezárását követően
megállapítható legyen a verseny győztese.

A verseny-nyilvántartás tartalmazza:
- az ajánló sofőr nevét és URH azonosítóját,
- az ajánlott sofőr nevét és telefonszámát, a szerződéskötés (és szükség szerint a szerződés

megszűnésének)időpontját, továbbá
- az ajánlott sofőr által teljesített feltételeket: a teljesített fuvarok számát és a teljesítés időpontját.

Az ajánló sofőr kijelenti, hogy az ajánlott sofőr személyes adatait az ajánlott sofőr hozzájárulásával
adja meg a Társaság részére, az ebből fakadó mindennemű jogkövetkezmény alól mentesíti a
Társaságot.

Ajánló sofőr vállalja, hogy tájékoztatja az ajánlott sofőrt, hogy a Társaság a jelen szabályzattal
összefüggésben megkeresheti.

Az adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6.
cikk (1) bekezdésének

- a) pontja (a versenyben való részvétellel kapcsolatos adatkezelésnél az érintett
hozzájárulása),

- b) pontja (az adatkezelés a versenyben a Társaság által vállalt kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges), és

- c) pontja (az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján).

A Társaság a nyilvántartásban foglaltakat bizalmasan kezeli, az adatbiztonság érdekében a szükséges
és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, a nyilvántartást az eredményhirdetést
követően haladéktalanul megsemmisíti. Amennyiben az érintett jogviszonya ezt megelőzően
megszűnik, a Társaság az adatait haladéktalanul törli.

A nyilvántartásban foglalt személyes adatokról és azok kezeléséről az érintett személy tájékoztatást
kérhet, melynek során a Társaság tájékoztatja róla, hogy szerepel-e a nyilvántartásban és amennyiben
igen, akkor milyen tartalommal, továbbá kérhet másolatot és kérheti szükség szerint adatai
helyesbítését, törlését és korlátozását is. Ezekben az esetekben a Társaság indokolatlan késedelem
nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintett személyt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény
mely okból nem volt általunk teljesíthető.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím:
1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1)
391-1400), valamint bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a Társaság székhelye vagy az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt).

A versenyző a versenyben való részvétellel (a jelentkezéssel) kifejezetten hozzájárul, hogy nevét és
URH azonosítóját a Társaság az eredményhirdetésig kezelje abból a célból, hogy a verseny győztese
megállapítható legyen. A Társaság tájékoztatja a versenyzőket, hogy a győztes nevét és URH
azonosítóját a számviteli jogszabályi előírások alapján 8 évig köteles megőrizni.

Az ajánlott sofőrök részére a Társaság a szerződéskötéskor nyújt tájékoztatást a nyilvántartásról,
annak tartalmáról és a versennyel összefüggésben végzett személyes adatkezelésről.

A fentiekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás az alábbi személynél, az alábbi elérhetőségeken
kérhető:
etika@6x6taxi.hu

Budapest, 2021.10.11.


