Alkotó Energia Közönségszavazás
2019. március 12. – március 26.
Hivatalos Részvételi- és Adatkezelési Szabályzat

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (székhelye: 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.)
(továbbiakban Szervező) pályázatot hirdet Magyarországon állandó lakcímmel
rendelkező természetes személyek számára.
A Pályázat lebonyolítója a Lounge Design Kft., (1123 Budapest, Nagyenyed u. 16.)
(továbbiakban: Lebonyolító).
1. A Pályázaton való részvétel feltételei
A Közönségszavazásban kizárólag azok a nem cselekvőképtelen és saját, érvényes
e-mail címmel rendelkező természetes személyek (továbbiakban: Szavazók)
vehetnek részt a Közönségszavazáson, akik a Közönségszavazás 3. pontjában
meghatározott ideje alatt a www.alkotoenergia.hu honlapon közzétett Alkotó Energia
Közönségszavazás elnevezésű Közönségszavazásban részt vesznek, és ezzel
elfogadják a jelen Részvételi- és Adatkezelési Szabályzatban leírt valamennyi
feltételt.
A Közönségszavazáson az Alkotó Energia 2018 Pályázat alkotói automatikusan
részt vesznek.

2. A Pályázatban kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes
feltételeknek megfelel
a) Azok a Szavazók, melyek a jelen Részvételi- és Adatkezelési Szabályzatban leírt
előírásoknak nem felelnek meg, a Közönségszavazásból automatikusan
kizárásra, míg az érvényes Szavazók számítógépes rögzítésre kerülnek.
b) A Szavazók kizárólag a saját e-mail címükkel vehetnek részt a
Közönségszavazásban. Amennyiben a Szavazó nem a saját maga által
regisztrált e-mail címmel vesz részt a Közönségszavazásban, a
Közönségszavazással kapcsolatos, Profilhasználat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősséget kizár.
c) A szavazat beküldésével a Szavazó tudomásul veszi, hogy a Közönségszavazás
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége
a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3. A Közönségszavazás időtartama
A pályázat időtartama: 2019. március 12. 10:00 órától 2019. március 26. 24:00 óráig
tart a http://www.alkotoenergia.hu/ oldalon. A Közönségszavazás időtartamát
követően érvényes voksot Szavazó a pályamunkákra nem adhat le.

4. Díjazással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
a) Közönségszavazás menete
A Közönségszavazáson az Alkotó Energia 2018 Pályázat alkotói automatikusan
részt vesznek.
2019. március 12. 10.00 – 2019. március 26. éjfél között a http://alkotoenergia.hu/
oldal Közönségszavazás menüpont alatt látható pályamunkákra lehet szavazni. A
szavazásra kiválasztott pályamunka esetén a „Megtekintés” gombra kell kattintani.
A " Szavazok erre a pályázatra " gomb felett található mezőbe a szavazónak be kell
írnia e-mail címét. Erre az e-mail címre egy üzenetet kap a Szavazó, amiben meg
tudja erősíteni szavazatát.
Csak a weboldalon megjelenő pályázatokra lehet szavazni. Egy e-mail címmel egy
pályázatra csak egyszer lehet szavazni, de egy Szavazó korlátlan számú
pályamunkára adhatja le szavazatát.

b) A Közönségszavazás nyerteseinek kiválasztása
A Közönségszavazás nyerteseinek nevét a www.alkotoenergia.hu weboldalon, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. weboldalán és az Alkotó Energia pályázat Facebook
oldalán hozzuk nyilvánosságra. A Honlapon a nyertes Pályázók nevét és lakóhelyét
(települést) tesszük közzé.
A nyertes alkotókat a Szervező közvetlenül is kiértesíti, érvényes e-mail címükre
értesítést kapnak nyereményükről és annak átvételéről.
Amennyiben egy nyertes pályázó a kiértesítéstől számított 72 órán belül
válaszüzenetben nem jelentkezik, a szervező (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.) a
nyereményt újrasorsolhatja, azaz a következő legtöbb pontszámot elért pályázónak
adja.

c) Díjak
A Közönségszavazás során a négy kategóriában – azaz: 1: bútorfelújítás,
bútorfestés; bútorátalakítás; 2: bútor - és használati tárgy – készítés, funkcióváltás; 3:
Hulladék és maradék anyagok újrahasznosításával készült lakberendezési használati
tárgyak és gyermekjátékok; 4: DIY dekorációk és ajándéktárgyak – kategóriánként és

korcsoportonként (junior és felnőtt) 1-1 (tehát mindösszesen 8), a legtöbb szavazatot
elérő pályázó fog nyerni, egyenként 20.000 Ft értékű Pentart ajándékcsomagot.

d) Díjak átvételével kapcsolatos szabályok
A Közönségszavazás díjaihoz tartozó közterheket a Szervező viseli.
A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat
felelősség nem terheli.
A díjak kézbesítésének késedelméért a Szervező és a Lebonyolítók a nyertesek felé
semmiféle felelősséget nem vállalnak.
A díjak a Közönségszavazás lezárását követően 90 napon belül kerülnek átadásra.
Ezen határidő jogvesztő jellegű, a Pályázó ezt követően nyereményére jogszerűen
nem tarthat igényt.
A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel, vagy a megbízásából
eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön.
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 megállapítható. A Szervező a nyeremények átvételének
lehetőségét ezen időintervallumban tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
módosítható, így annak elmulasztása a Pályázóra nézve jogvesztő.
A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen
igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti.

5. A Pályázatok felhasználása, felelősségek
A Szavazó voksának elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy
az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozó a
Közönségszavazás lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
A Közönségszavazáson részt vevő Pályázók tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy:
a. nyertesség esetén nevüket és településüket a Szervező minden további
feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Közönségszavazással kapcsolatban
nyilvánosságra hozhatja.
b. A leírás feltöltésével a Pályázó hozzájárul, hogy pályamunkája nyilvánosan
megjelenjen, megoszthatóvá váljon, továbbá a Közönségszavazás felületen
pályázati azonosító és név alapján is kereshető lesz a pályamunka.
c. Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Részvételiés Adatkezelési Szabályzatot.
d. A Pályázó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy személyes adatainak
megadásával önkéntes, határozott beleegyezését adja ahhoz, hogy az MVM

Paksi Atomerőmű Zrt., mint adatkezelő a személyes adatokat 90 napig tárolja,
azt a Közönségszavazás céljából felhasználja és az adatkezelésre megjelölt
időszak végén törölje.
A Közönségszavazáson részt vevő Szavazó tudomásul veszi, hogy:
a. A Szavazó e-mail címének megadásával önkéntes, határozott beleegyezését
adja ahhoz, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint adatkezelő az e-mail
címét 30 napig tárolja, azt a közönségszavazás céljából felhasználja, és az
adatkezelésre megjelölt időszak végén törölje. Azzal, hogy a Szavazó e-mail
címét elküldi, kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező
(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.) adatbázisába bekerüljenek és azokat minden
további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Közönségszavazás
lebonyolítása során felhasználhassa. A regisztráció akkor végleges, ha az
annak során megadott e-mail címre érkező levélben található linkre
kattintással a regisztráció megerősítésre kerül. Amennyiben a szavazat
megerősítésre került, annak visszavonására vagy módosítására már nincs
lehetőség.
6. A pályázattal kapcsolatos információk
A Közönségszavazásról információk a Közönségszavazás időtartama alatt, az Alkotó
Energia weboldalán találhatók.
7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Pályázaton való részvétel feltétele a Szervező adatbázisába történő regisztrálás. A
Pályázók személyes adataikat, a pályázatban történő részvételükhöz az Alkotó
Energia weboldalra történő regisztrálásukkal, a jelen Szabályzat szerint adják meg,
illetve a Szervező a személyes adatokat annak megfelelően kezeli.
A beérkezett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító
dolgozza fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező
fér hozzá.
Az adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére,
a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre.
Az adatok az adattulajdonos (Pályázó) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban
meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és
jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)
tartalmazza, amely szerint a Pályázó kérheti személyes adatainak helyesbítését,

törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért
bírósághoz fordulhat. Azok a Pályázók, akik töröltetni, vagy módosítani kívánják
adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indoklás nélkül, valamint ingyenesen
kérhetik a Pályázat ideje alatt a Szervező email címére küldött levélben a
help@alkotoenergia.hu címen, „Alkotó Energia 2018 adattörlés” tárggyal. A Pályázó
tudomásul veszi, hogy a Pályázat időtartama alatt az adatainak a törlése a
Pályázatból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem
tudja biztosítani a Pályázó részvételét.
A Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. A Szervező a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a Pályázót írásban tájékoztatja.
8. További információk
A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem
váltható és másra át nem ruházható.
A Pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért
sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.
A Pályázat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a
Pályázatból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja
maga után. A Szabályzat megszegésével a Szervezőknek okozott kárért a Pályázó
és/vagy a Szavazó teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás
kérdésében végleges és az nem vitatható.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó
részéről bármilyen manipulációt, illetve a Pályázat szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból.
Amennyiben a Közönségszavazás során visszaélések, jelentős mértékű
sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Közönségszavazást szüneteltesse, vagy törölje.
A Pályázatban a Pályázó és Szavazó által használt e-mail cím valódisága a Pályázó
felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
A Szavazó voksának beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen
Közönségszavazás jelen Részvételi- és Adatkezelési Szabályzatát.
A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és a Pályázat szerverének rajta
kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz

minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja,
illetve megszüntesse.
A Szervező kizárja a felelősségét minden a weboldal és a Pályázat szerverét ért
külső támadások esetére.
A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a Pályázat
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező
nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle
független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető
kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás
hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy
részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Szervező és a Pályázat lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény
tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a
vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben
érvényesítheti.
A Szervező fenntartja magának a jogot a Pályázat szabályzatának
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a
Pályázók a www.alkotoenergia.hu weboldalon értesülhetnek.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Szervező

