EnergiaKaland fotópályázat részvételi szabályzata
1. A Pályázat rövid leírása
Az E.ON Hungária Zrt. (Cg. 01-10-043518; 1134 Budapest, Váci út 17.; adószám: 12282225-2-44; továbbiakban:
„Szervező”) által szervezett fotópályázaton ( „Pályázat”) kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét
betöltött magánszemély ( „Pályázó”) vehet részt, aki a Pályázat időtartama (3. pont) alatt a jelen szabályzat 2.
pontjában megjelölt módon, elektronikus úton juttatja el pályázatát a Szervezőnek, és a jelen szabályzatban (a
„Szabályzat”), valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.
2. A Pályázat beadásának feltételei
A Pályázat beadásának módja: a Pályázók az energiakaland@eon.hu e-mail címre küldhetik el Pályázataikat. A
Pályázatok beküldési határideje: 2017. augusztus 4. 17.00 óra. Az EnergiaKaland Facebook oldalára érkező
pályázatokat is elfogadjuk, www.facebook.com/energiakaland, (ebben az esetben is érvényes, hogy a pályázat
lezárását követően 2017. augusztus 7. 11.00 órától tesszük közé a fotót a Facebook oldalon keretezve, amire ezt
követően a tetszik gombbal ki lehet fejezni egyes Pályázatok iráni szimpátiát. A 2017. augusztus 17. 17.00 óráig
legtöbb „Tetszik” gombbal bíró fotóból, sorrendben az első 12 db Pályázat kerül ki a fotópályázatból nyertesként, a
„Tetszik” gomb számai alapján, csökkenő sorrendben kialakítva a nyertes sorrendet a fődíjtól, a többi nyereményig.
Egy pályázat maximum 1 (egy) db fényképet tartalmazhat. Korábban már publikált fényképpel nem lehet pályázni.
• Olyan fotókat várunk, amelyeken szülő, gyermek, kisebb társaság, közösség, család nyári élményét ragadja meg,
melyek azt sugallják, hogy „Kalandos nyár - energia, amely feltölt”.
• A képek eredetiségéért, azzal kapcsolatos szerzői jogokért és egyéb szellemi tulajdonért a Pályázó tartozik
felelősséggel. Más alkotók szerzői jogait részben vagy egészben sértő Pályázatok a fotópályázatból utólag is
kizárhatók, díjazás esetén a díjak visszavonhatók és polgári peres eljárást vonhatnak maguk után.
• A Pályázatra kizárólag digitális formában adható be pályamű. Papírképet, scannelt papírképet, diát, negatívot a
Szervező nem fogad el!
• A Pályázattal beküldött képek legalább 4 megapixel méretűek legyenek, a képek formátuma kizárólag: JPG lehet.
• A Pályázó a beküldött pályázatában köteles megadni az e-mail címét, nevét, valamint a kapcsolattartó személy
nevét és napközbeni elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám).
• A Pályázatot tartalmazó e-mail tárgyában szerepeljen a „Energiakaland fotópályázat” és a Pályázó neve.
• A képek tartalmi részét megváltoztató, manipulált fotó érvényesen nem nyújtható be Pályázatként, kizárólag a
minimális technikai problémák (karcok, digitális hibák) javítására van lehetőség. Kizárólag a színhelyesség, a
kontraszt és a fényerő utólagos beállítása engedélyezett.
• Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókat a Szervező nem jelentet meg, a Szervező fenntartja a
jogot, hogy az ilyen fényképeket kizárja a Pályázatból. A jelen Szabályzat 4. pontja szerinti weboldalon történő
közzététel előtt a Szervező a pályaműveket ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a Szabályzatban rögzített feltételeknek.
A nem megfelelő méretű vagy formátumú Pályázatoknál a Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályaműveket
kizárja a Pályázatból.
• A Pályázó a pályamű beküldésével kijelenti, hogy:
o az általa elküldött fénykép kizárólag a saját képmását, és olyan személyek képmását tartalmazza, akik
hozzájárultak a kép elkészítéséhez és a jelen Pályázatba történő beküldéséhez;
o az általa feltöltött fényképet a Pályázó készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép
felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
o a fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket;
o a fénykép nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
o a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom;
o kifejezetten, önkéntesen és ingyenesen (ellenszolgáltatás követelése nélkül) beleegyezik, hogy a
fényképet a Szervező közzétegye a Pályázat jelen Szabályzat 4. pontja szerinti Weboldalán.
• A Pályázó a pályázat beküldésével kifejezetten kijelenti, hogy az általa készített, illetve Pályázatként beküldött
fénykép más személy jogát (legyen az szerzői vagy egyéb) vagy jogos érdekét nem sérti. Ha a Pályázat mégis más
jogát vagy jogos érdekét sérti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a beküldött pályázatot törli, és a beküldött
pályaművet, valamint a Pályázót a Pályázatból kizárja. Pályázó a pályázatának jelen Szabályzat szerinti
beküldésével kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Pályázó szerzői vagy egyéb jogot, vagy
más személy jogos érdekét sértő magatartásával összefüggésben a Szervezőt bíróság vagy valamely hatóság
bírság, kártérítés vagy szerzői jogdíj (vagy egyéb vagyoni jellegű jóvátétel) megfizetésére kötelezi, úgy a Pályázó a
Szervezővel szemben helytáll, és köteles a Szervezőnek közvetlenül és korlátlanul megtéríteni a Szervező által a
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harmadik személynek megfizetett összeget.
Szervező jogosult kizárni Pályázatból azt a Pályázót, aki a Pályázatban tisztességtelen módon, a jelen
Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Pályázat során
visszaélések gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatot szüneteltesse vagy törölje, kizárja a
visszaélést elkövető Pályázót a Pályázatból.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállaló, valamint azon szervezetek munkavállalói amelyekben
Szervező többségi befolyással bír, illetve bármely munkavállalónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Pályázat időtartama
• A Pályázatok beküldési ideje 2017. július 17. 9.00 órától 2017. augusztus 4. 17.00 óráig tart.
• A beküldött fényképeket Szervező előzetes - jelen Szabályzatban meghatározott kritériumok szerinti - szűrés után
közzéteszi a www.energiakaland.hu weboldalon, így azok bárki által megtekinthetők lesznek. A Szervező szabadon
dönthet arról, hogy a fényképek meddig lesznek a honlapon.
4. A Pályázatok elbírálásának módja és időtartama
• A pályázatokat Szervező a Pályázat 3. pont szerinti időtartama alatt folyamatosan teszi közzé a
www.energiakaland.hu oldalon és 2017. július 17. 9.00 óra és 2017. augusztus 4. 17.00 óra között lehet
megtekinteni őket.
• A pályázat lezárását követően 2017. augusztus 7. 11.00 órától 2017. augusztus 17. 17.00 óráig Szervező a
fényképeket elérhetővé teszi a www.facebook.com/energiakaland oldalon, ahol a közönség a „Tetszik” gombbal
kifejezheti az egyes Pályázatok iráni szimpátiát. A 2017. augusztus 17. 17.00 óráig legtöbb „Tetszik” gombbal bíró
fotóból, sorrendben az első 12 db Pályázat kerül ki a fotópályázatból nyertesként, a „Tetszik” gomb számai
alapján, csökkenő sorrendben kialakítva a nyertes sorrendet a fődíjtól, a többi nyereményig.
5. A Pályázat díjazása
• A nyereményekre a www.facebook.com/energiakaland oldalán legtöbb „Tetszik”-et kapott 4. pont szerinti
pályázatok jogosultak. Egy nyertes Pályázó egy nyereményt kaphat.
• A 4. pont szerint kiválasztott fényképeket beküldő nyertesek (12 db Nyertes Pályázó) a Szervező által felajánlott
különböző nyereményekben részesül. A nyereményt a Szervező a 6. pont szerinti értesítés után egyezteti a
nyertes Pályázóval. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
6. Értesítés
• A Szervező az elbírálást követően a fotópályázat 12 db nyertesét a nyeremény átadásról a pályázatban megadott
e-mail címen értesíti.
• A Szervező a fotópályázat eredményét a nyertesek kiválasztását követő 15 munkanapon belül a
www.energiakaland.hu internetcímen hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázó
megnevezése és a pályamű jelenik meg.
• A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
7. Nyeremények átadása
A Szervező a nyeremény átvételének helyét és idejét a pályázatban megadott elérhetőségeken egyezteti a nyertes
Pályázóval. A nyertes Pályázók a nyeremények átadás-átvétele érdekében kötelesek a Szervezővel együttműködni.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó adó-fizetési
kötelezettséget a Szervező viseli.
8. Azáltal, hogy a Pályázó pályázatot küld az energiakaland@eon.hu e-mail címre, tudomásul veszi és elfogadja a jelen
Szabályban foglalt valamennyi feltételt. A Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy a neve és a pályázat
tartalma nyilvánosságra kerüljön, ezt a Szervező reklám-promóciókhoz felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás,
valamint külön díjazás nélkül.
Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy a beküldött képeket a Szervező idő- és alkalombeli korlátozás,
valamint külön díjazás nélkül korlátlanul felhasználhassa.
A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli a Pályázók személyes adatait.
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9. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. hiányos e-mail cím, számjegyek elírása stb.) a Szervező, semmilyen
felelősséget nem vállalnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ezen igényét
jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a
nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.
10. A Pályázók hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az E.ON Hungária Zrt., Pályázók személyes adatait az értesítés és a
személyes kommunikáció érdekében kezelje, a Pályázó megnevezését nyilvánosságra hozza.
11. A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. A Szervező fenntartja
magának a jogot, hogy a Szabályzatot a Pályázat 2. pont szerinti időtartama alatt indoklás nélkül megváltoztassa. Az
E.ON Hungária Zrt. minden változtatás esetén megfelelő módon, írásban tájékoztatja a résztvevőket.
12. Adatvédelem
Az E.ON Hungária Zrt. által meghirdetett EnergiaKaland fotópályázattal összefüggésben a Pályázóknak a 2. pontban
foglaltaknak megfelelően önként kell adatot szolgáltatniuk. Ezen adatokat a Szervező bizalmasan, a vonatkozó
jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli. Az adatkezelés részletes szabályait a 13. pontban ismertetett
Adatkezelési szabályzat tartalmazza.
13. Adatkezelési szabályzat
Az adatkezelő elérhetősége: E.ON Hungária Zrt., 1134 Budapest, Váci út 17.; adatkezelés nyilvántartási száma: 101956
Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
5. § (1) a) pontja szerint az érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulása. A
Pályázók részéről önkéntesen megadott adatok: e-mail cím, fénykép készítésének helye és ideje, kép címe,
kapcsolattartó neve és elérhetősége.
A Pályázó a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a neve, a pályázat nyilvánosságra kerüljön,
ezeket az E.ON Hungária Zrt. és leányvállalatai a Pályázat lezárását követően a szolgáltatásaihoz kapcsolódó
marketing- és promóciós célokra felhasználják.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően
nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
A Pályázó által megadott névnek és e-mail címnek az E.ON Hungária Zrt. szolgáltatásaihoz kapcsolódó marketing célú
felhasználása a Pályázat lezárását követő 2 évig, illetve addig tart, amíg annak megszüntetését az érintett az
adatkezelőtől kifejezetten írásban nem kéri. Ebben az esetben az adatok törlésére az erre irányuló kérés
beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor. Az Pályázó által megadott személyes adatok – a fotópályázat
meghirdetett időtartama alatt is – az adatkezelő részéről addig kezelhetők, amíg az érintett kifejezetten írásban nem
kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlése az alábbi címen kérhető: adatvedelem@eon-hungaria.com
Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.
A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az adatkezelő részére
küldött levélben kifejezett írásos nyilatkozattal közölhető. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan, rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot
az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés
kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető
felelőssé.
Személyes adataik kezeléséről a Pályázók az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek az adatvedelem@eonhungaria.com címre küldött e-mailben. Az elektronikus levél tárgy rovatában a „Energiakaland fotópályázat” jeligét
kell feltüntetni. A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Pályázó adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára,
jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,
valamint arra, kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a felhasználó adatait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő az Info tv. 15. § (4) bekezdése szerint a kérelem benyújtásától
számított legkésőbb 25 napon belül köteles válaszolni. A kezelt adatok törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban
foglaltak az irányadók.
A jogérvényesítési lehetőségek
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A résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125, Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető az adatkezelő
adatvedelem@eon.hungaria.com e-mail címen.
Budapest, 2017. július 17.
E.ON Hungária Zrt.
(Cg. 01-10-043518; 1134 Budapest, Váci út 17.; adószám: 12282225-2-44;)
Szervező

