A Játékosok a Versenyben való részvétellel, azaz Pályázat feltöltésével elfogadják a lenti
Versenyszabályzatot.

„ÁLMODÓK” - VERSENYSZABÁLYZAT
1. A Verseny szervezője
A jelen verseny (továbbiakban: Verseny) szervezője és adatkezelője a Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138
Budapest, Váci út 193., cg.: 01-10-041037) (továbbiakban: Szervező).
A Verseny lebonyolítását és a kedvezmény juttatását egyaránt a Szervező végzi.
2. Részvételi feltételek
2.1. A Versenyben részt vehet:
Minden –minimum a Pályázat benyújtásának idejétől- Budapest Bank Zrt. ügyfél, aki 18. életévét
betöltötte, rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által
kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, magyar állampolgár (továbbiakban: Játékos).
2.2. A Versenyben nem vehet részt:
A Szervező, azaz a Budapest Bank Zrt. vezetői, munkavállalói, gyakornokai, külső munkavállalói valamint
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont).
3. A Verseny leírása
A Szervező 2018. április 19. 16 óra 00 perc meghirdeti a Versenyét a Budapest Bank Facebook oldalán
(www.facebook.com/budapestbank), az alábbiak szerint:
Velünk most valóra válthatod az álmod!
A Budapest Bank ügyfele vagy? Pályázz az álmoddal május 31-ig, és ha a te álmod kapja a legtöbb
szavazatot, segítségünkkel megvalósíthatod maximum egymillió forintig.
Részletek és versenyszabályzat: www.budapestbank.hu/almodok
#almodok #budapestbank #hiddellehetséges
3.1. A Versenyben való részvétel feltételei




A Játékosoknak
nevük
és
e-mail címük megadásával regisztrálniuk
kell a
www.budapestbank.hu/almodok (továbbiakban: Microsite) oldalon, majd fel kell tölteniük egy
maximum 500 karakteres szöveges leírást egy a Verseny keretein belül megvalósítható álmukról
(továbbiakban: Pályázat).
Azok a Játékosok, akik a Verseny időtartama alatt jelen Versenyszabályzat szerint érvényes
Pályázatot adnak le, illetve megfelelnek a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek,
részt vesznek a Versenyben.
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3.2. A Pályázat beadásának szabályai:



A Verseny időtartama alatt a Játékosok kizárólag egy alkalommal nyújthatnak be érvényes
Pályázatot.
A beküldött Pályázat utólag semmilyen formában nem módosítható.

4. A Pályázatra vonatkozó tartalmi megkötések
A Szervező a Pályázatokat moderálás után teszi közzé a Microsite-on.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tartalmilag nem megfelelő Pályázatokat (4.2. pontban foglaltak
szerint) nem teszi közzé.
4.1. A Pályázatnak tartalmaznia kell


A Játékos egy álmának pontos leírását.

4.2. A Pályázat nem tartalmazhat








A Büntető Törvénykönyv 335. §-ban felsorolt önkényuralmi jelképeket
Erőszakra, agresszióra, diszkriminációra felbujtó tartalmat
Kisebbségeket vagy bármilyen csoportot sértő utalást, tartalmat
Jogszabályban tiltott cselekedetekre ösztönző utalásokat, tartalmat
Pornográf tartalmat
Közerkölcsöt és közízlést sértő tartalmat
Különleges adatot (Adatvédelmi törvény 3. § 3. pont)

5. A Verseny időtartama
A Verseny 2018. április 19. 16 óra 00 perctől 2018. június 7. 23 óra 59 percig tart.



Pályázni 2018. április 19. 16 óra 00 perctől 2018. május 31. 23 óra 59 percig lehet.
Szavazni 2018. április 19. 16 óra 00 perctől 2018. június 7. 23 óra 59 percig lehet.

6. Szavazás
6.1. Szavazásra jogosult személy
Szavazni jogosult minden Játékos, valamint névvel és érvényes e-mail címmel regisztrált természetes
személy (továbbiakban: Szavazó).
6.2. A Szavazás menete
A Szavazónak első lépésként neve és e-mail címe megadásával regisztrálnia kell a Microsite-on. Minden
Szavazónak 3 érvényes szavazata van, amit a Szavazás teljes időtartama alatt bármikor felhasználhat. Egy
Pályázatra maximum egyszer lehet szavazni a Microsite-on a kiválasztott Pályázat alatt lévő „Rá szavazok”
gombra kattintva. Szavazat visszavonására vagy módosítására nincs lehetőség.
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7. Nyeremény és Nyertes
1 nyertes Játékos (továbbiakban: Nyertes) maximum nettó 1.000.000 (egymillió) Forint értékben
megvalósíthatja az álmát (Pályázatát). A nyeremény összegét (maximum nettó 1.000.000 Forint) a Szervező
a Budapest Banknál vezetett lakossági fizetési számlán adja át.
A nyertes Pályázat megvalósításának határideje 2018. szeptember 30.
Nyertes az a Játékos, aki a Microsite-on a Verseny időtartama alatt a legtöbb szavazatot gyűjti a
Pályázatára.
Szavazategyenlőség esetén az adott szavazatszámot időben előbb elért Játékos a Nyertes.
A Versenyszabályzat 2.1. pontjában foglaltak szerint kizárólag a Budapest Bank Zrt. ügyfelei vehetnek részt
a Versenyben. Ezen tény megállapítására a Verseny lezárását követően kerül sor. A Szervező e-mailben
felveszi a kapcsolatot a Nyertessel és neve, valamint bankszámlaszáma ellenőrzésével megállapítja, hogy
minimum a Pályázat benyújtásának idejétől valóban Budapest Bank ügyfél-e. Amennyiben a legtöbb
szavazatot gyűjtő Játékosról ez nem állapítható meg, abban az esetben az utána következő legtöbb
szavazatot gyűjtő Budapest Bank ügyfél Játékos a Nyertes.
A Nyertes köteles az álmának megvalósításáról kép-, és filmfelvételt készíteni és a Szervezőnek ezeket
átadni, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Budapest Bank Zrt. jelen
reklám promóciójához történő felhasználásához külön díjazás nélkül.
Továbbá köteles a kép-, és filmfelvételeken szereplő további személyek hozzájárulási nyilatkozatait
kitöltetni és a Szervező részére átadni.
Az elkészült kép-, és filmfelvételek, illetve –szükség szerint– a hozzájárulási nyilatkozatok átadásának
határideje 2018. szeptember 30.
Ezen kötelezettség elmulasztása, vagy határidőn túli teljesítése esetén a teljes nyeremény 75%-a, 750.000
(hétszázötvenezer) Forint visszafizetésére kötelezhető a Nyertes.
8. A Nyertes kiválasztása
A Nyertes kiválasztása a 6. pontban rögzítettek szerint történik és a Nyertes értesítése a regisztráció során
megadott e-mail címen a Verseny lezárása után 3 munkanapon belül történik meg.
9. Adó- és egyéb fizetési kötelezettségek
A nyereményt a Budapest Bank Zrt. biztosítja a Nyertesnek. A nyeremény a Nyertes magánszemélynél
egyéb jövedelmet keletkeztet, mely tekintetében a Szervező az adóelőleget kifizetői minőségében levonja.
A Nyertesnek adóigazolást állít ki a nyeremény összegéről és a levont adóról. A Szervező eleget tesz a
nyeremény utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek, a mindenkor hatályos adójogszabályoknak
megfelelően.
A Nyertes a nyeremény bankszámlára történő utalása előtt Adatlapot állít ki, amelyben szereplő adatok
tekintetében hozzájárul a nyeremény számfejtéséhez. A számfejtést követően (dátum: …………..........)
bocsátja a Szervező a nyeremény összegét a Nyertes rendelkezésére.
10. Nyereményátadás
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A Nyertes a nyereményről szóló értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő
10 (tíz) munkanapon belül jogosult a nyereményt szimbolizáló oklevél átvételére. A Szervező a fenti
határidőkön belül tudja biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a Verseny feltételeinek
mindenben megfelelő Nyertes számára. Ugyanakkor a Nyertes kötels a Szervezővel együttműködni abban,
hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. A nyeremény átvételére
rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő. Ennek megfelelően a Nyertes, aki a nyeremény
átvételére rendelkezésre álló határidőn belül nyereményét nem veszi át, úgy elveszíti a nyereményhez való
jogát. Ebben az esetben a nyereményt a soron következő legtöbb szavazatot gyűjtött Játékos kapja.
A Nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet,
egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Budapest Bank Zrt. jelen reklám
promóciójához történő felhasználásához külön díjazás nélkül.
11. Adatvédelem
A Versenyen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Verseny során szolgáltatott
személyes adatok rögzítése az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történik, azokat a Szervező kizárólag
saját marketingcéljaira használhatja fel. A Játékosok a Verseny során közvetlenül a Szervező számára adják
meg az adatokat.
Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról szóló törvény
előírásait (2011. évi CXII. törvény), az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A pályázók a
hozzájárulás megadása előtt jelen adatvédelmi szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az
adatkezelés céljáról és kezelésének módjáról.
A Játékosok a jelen Versenyen való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja
a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit az érdekeltségébe tartozó cégek
reklámtevékenysége és a jelen Verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára.
A Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy a Versenyen való részvétel során megadott adatait a Budapest
Bank Zrt. kezeli. A jelentkezés önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen
Versenyszabályzatban foglaltakat! A Nyertes adatait a Pályázat megvalósításának határidejével (2018.
szeptember 30.), a nem Nyertes Játékosok és a Szavazók adatait pedig a Verseny lezárását követő 30 napon
belül töröljük.
A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy - az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel – a Verseny
lezárását követően a Játékosok bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak jelen Versenyben rögzített
célból történő kezelésének megszüntetését. Az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kérelmet alábbi
módokon lehet a Szervezőhöz eljuttatni:



Postai úton: Budapest Bank Zrt., 1138 Budapest, Váci út 193.,
E-mailben: almodok@budapestbank.hu

A borítékon/tárgyban, tüntesse fel: „Álmodók – adatkezelés”.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja
vagy ismertesse a Nyertes nevét és Pályázatát a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és
reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.
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A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a Játékosok által
megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a
Játékosok hozzájárulása nélkül nem adja ki.
A Játékosok által tett nyilatkozatok:



A jelen Versenyszabályzatot megismertem, tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.
A Budapest Bank Zrt. ügyfele vagyok.
12. Általános rendelkezések

Az adatszolgáltatás a Szervező részére történik. A Versenyben való részvétellel a Játékosok megerősítik,
hogy teljes mértékben ismerik és tudomásul veszik a jelen Versenyszabályzatban foglalt rendelkezéseket, és
kifejezik erre vonatkozó elfogadásukat.
A Szervező jogosult bármikor belátása szerint a Versenyt megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen
Versenyszabályzatot módosítani. Továbbá a Szervező fenntartja a jogot a Verseny törlésére vagy
felfüggesztésére, a nyeremények átadásának részben vagy egészben történő megakadályozására, ha a
Verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos
a Verseny lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon rosszhiszeműen jár el,
továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Szervező fenntartja magának a
jogot arra, hogy a jelen Versenyszabályzatot, illetve a Verseny menetét kiegészítse vagy módosítsa.
Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Játékos a jelen Versenyszabályzat rendelkezéseit
nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely résztvevő részéről a Verseny kapcsán
visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely Résztvevő a Verseny
lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el akkor a Szervező az ilyen Résztvevőt
értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
Amennyiben a Verseny során egy Pályázatra érkező szavazatok kapcsán csalás gyanúja merül fel, abban az
esetben a Szervező az adott Pályázatra érkező összes szavazatot átmeneti ideig érvényteleníti. Ezt követően
a Szervező személyes adatok (teljes név, születési hely, idő, anyja neve) bekérésével azonosítja az adott
Pályázatra szavazatot leadó összes Szavazót. Amennyiben az azonosítást követően bebizonyosodik, hogy a
Szavazó valóban természetes személy, a Szervező a Szavazó szavazatát érvényesnek tekinti. Ellenkező
esetben a szavazat érvénytelen.
A személyes adatok Szervező részére történő rendelkezésre bocsátásának határideje a személyes adatokat
bekérő e-mail kiküldésétől számított 2 munkanap.
A személyes adatokat bekérő e-mailt a Szervező a Szavazó regisztrációja során megadott e-mail címére
küldi.
A Versenyszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadóak.
Budapest, 2018. június 1.

Budapest Bank Zrt.
Szervező
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