
	 	 	

	

 

”Fotópályázat: A napelemnek is van romantikája” 
nyereményjáték 

 

A nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 
A játékban részt vevő felhasználók a jelentkezési e-mail elküldésével elfogadják az alábbi 
Részvételi feltételeket: 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

1. A nyereményjáték (Játék) szervezője a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzékszám: 
01-10-041827), továbbiakban „Szervező” enHome üzletága. 

 
2. A Játékot a Szervező a 444.hu (http://www.444.hu) felületein bonyolítja. A Játékban a 

felhasználók egy e-mail elküldésével vehetnek részt, egyúttal magukra nézve kötelezőnek 
fogadják el a jelen Részvételi feltételekben foglaltakat. A Játékban való részvétel 2016. 
április 30. és 2016. május 31. között lehetséges. 

 
3. A Játék nyereményeit a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzékszám: 01-10-
041827) enHome üzletága ajánlotta fel. 

 
NYEREMÉNYEK: 
a) Fődíj: 1 db XD Design Ginkgo napelemes töltő 
b) További díjak: 3 db Suntrica SB-W201i Solarstrap napelemes töltő 

4. A Játékban részt vehet bármely természetes személy, aki az alábbi feltételeknek 
együttesen megfelel: 
a) Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, 
b) betöltötte 14. életévét, 
c) e-mailben elküldi saját nevét illetve elérhetőségi mobiltelefonszámát a 

zoldcucc@gmail.com e-mailcímre. 
 
A nyereményeket a közönségszavazás eredménye alapján ítéljük oda a legjobb képek 
beküldőinek 2016. június 30-ig.  
 
A nyereményeket bármely jogosult résztvevő megnyerheti, ugyanakkor nem nyerhetnek a 
következő személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, 
alkalmazottai és mindezek a hatályos Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 
 
5. A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatóak. A 
nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 
a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz, a nyertes azonban köteles az 
adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat megadni. A szervező a játék lejáratát 
követő legkésőbb 10 naptári napon belül kihirdeti a díjak nyerteseit. A nyerteseket a Szervező 



	 	 	

	

e-mailben értesíti. Amennyiben valamely nyertes megismételt értesítést követő 3 munkanapon 
belül sem jelzi, hogy a nyereményre igényt tart, úgy Szervező jogosult a díjat a soron 
következő nyertesnek odaítélni, ezen személyt a nyereményéről tájékoztatni. A nyeremény 
átvételére vonatkozó feltételek irányadók a tartaléknyertesekre is, azzal, hogy az ő esetükben 
a határidők akkor kezdődnek, amikor értesítették őket arról, hogy a nyertes helyébe léptek. 

A nyeremény átvételének feltétele a Szervező nyereményről tájékoztató levelében közölt 
jelszó megadása.  
 
6. A Szervező a nyereményt a nyertesekkel egyeztetett módon adja át. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a 
nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége 
nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a nyereményről 
való értesítést követő 20 munkanapig tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertesre nézve jogvesztő. 
A nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket és lakcímükből kizárólag a település 
megnevezését a Szervező a 444.hu weboldalon közölje, mint a Játék nyerteseit. 
 
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Személyes adatok kezelésének célja: A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. enHome 
üzletága által szervezett „Fotópályázat – A napelemnek is van romantikája” című játékban 
való részvétel. 
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Az adatkezeléshez való hozzájárulás 
megadása önkéntes, amely határozott és félreérthetetlen beleegyezést tartalmaz a 
személyes adatok tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. A résztvevő az 
adatkezeléshez való hozzájárulást a játékra való jelentkezéssel és a kép elküldésével ráutaló 
magatartással adja meg. 
Adatkezelő I. neve: Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
Adatkezelő II. neve: Magyar Jeti Zrt., 1024 Budapest, Margit krt. 5/B. 
A kezelt személyes adatok köre: név, mobiltelefonszám, e-mail cím, képi felvétel, a Játék 
nyertesei esetén lakcím.  
A Szervező a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag a település név feltüntetésével – a jelen 
Játékszabályzatban leírtak alapján meghatározott részletességgel közzéteszi. 
 
A Szervező. fenntartja a jogot, hogy a játékosoktól a nyertesek beazonosítása és a 
nyeremények átadása céljából a személyazonosságukhoz szükséges okmányok 
bemutatását kérje. 
 
Az adatkezelés időtartama: A nem nyertes képek, illetve azok beküldőinek összes adatait a 
Játék lejártát követő 1 héten belül, míg a nyertes képet, illetve beküldőinek adatait 1 éven 
belül törlik az adatkezelők. 
 
Adatbiztonsági intézkedések: 

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotörvény) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok 
alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.  

Az adatkezelők és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos 
biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 



	 	 	

	

kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- 
és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az 
adatkezelők az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban 
tárolják. Az Adatkezelő I. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, 
antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- 
valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan 
monitorozza. 

Adatkezelő II. A beérkezett emaileket nem adja ki 3. fél számára, nem küld ki hírlevelet a 
saját nevében sem. 

Az adatkezelő gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz 
azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, 
törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése 
érdekében. Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott 
személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.  

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 Kérelmezhet az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését 
vagy zárolását. 

Ön az említett jogait a +36 20 272 1196 telefonszámon, a sales@444.hu vagy az 
info@enhome.hu.hu e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti. 

Az Ön személyes adatait az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: értékesítési 
megbízott, marketing munkatárs. 

Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az 
Adatkezelők az adatok biztonságáért az általuk továbbított adatok esetében az 
adattovábbításig tartoznak felelősséggel, az adatok továbbítását követően azok 
biztonságáért a másik Adatkezelő felelős. 

Kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az 
Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.  

A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja 
meg. 



	 	 	

	

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás 
megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás 
megtagadása esetén az Ön a bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat. 

A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 
email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban az érintett tiltakozhat személyes adatának 
kezelése ellen,   

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést 
- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, 
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Ha Ön az adatkezelő 
döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az említett határidőt elmulasztja, a NAIH-
hoz fordulhat. 

Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az említett határidőt 
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 
napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Ön jogainak bármely egyéb módon való megsértése esetén a NAIH-hoz vagy bírósághoz 
fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén a per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az 
érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható.  A bíróság az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 
helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság 
elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az adatkezelő vagy 
bármelyik adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.  

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések 
elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős 
adatkezelő től. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért is az 
igénybevevő adatfeldolgozó tartozik felelősséggel. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. 



	 	 	

	

A JÁTÉKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
Minden résztvevő kizárólag saját nevében regisztrálhat. 
 
A Nyereményjátékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal 
kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősséget kizár.  
 
A nem valóságnak megfelelő adatokat (pl. nem létező e-mail címet) megadó Résztvevő, a 
játékszabály feltételeit nem teljesítő Résztvevő, illetve azon Résztvevő, aki csalással, 
valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a Nyereményjátékból 
kizárásra kerül és így a nyeremény átvételére sem lehet jogosult.  
A Szervező nem vállal felelősséget az esetleges hibás regisztrációkért.  
 
A Résztvevő a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az elektronikus címét 
fenntartja, és az abban bekövetkező változásokról a Szervezőt 15 napon belül értesíti. 
 
A Szervező a közönségszavazás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen 
játékszabályban meghatározott valamennyi kritériumnak – így különösen a 4. pontban 
rögzített Részvételi feltételeknek – megfelel-e a nyertes.  
Szervezők fenntartják a jogot jelen részvételi szabályban foglaltak indokolt esetben történő 
megváltoztatására. 
 
 
Budapest, 2016. április 30. 
 
 
Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
enHome üzletág 
Szervező 
 

 


