
 
 

ERSTE Bank 

Budapest XI. kerületi közterület fotózási fotópályázat pályázati felhívás és 

pályázati szabályzat 

I. A Budapest XI. kerületi közterület fotózási fotópályázatról (a „pályázat”) 

általánosságban 

A pályázat kiírója, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 

24-26.; az „Erste Bank”) pályázatot hirdet a III. pontban meghatározott magánszemélyek 

részére a Budapest XI. kerületének közigazgatási területén elhelyezkedő bármely 

közterülettel kapcsolatos fényképfelvétel készítésére.  

II. A pályázat célja: 

Az Erste Bank célja, hogy a pályázaton benyújtott fényképfelvételek közül nyertes 

fényképfelvételt válasszon ki, a nyertes pályázót nyereményben részesítse, és a nyertes 

fénykép felvételeket a Budapest XI. kerületében található bankfiókban (Újbuda bankfiók – 

címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43.) nyilvánosság számára látható módon 

elhelyezze, reklámanyagaiban feltüntesse.  

III. A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehetnek a Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, 16. életévüket betöltött magánszemélyek. 

Amennyiben a pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a pályázaton való 

részvételre kizárólag abban az esetben jogosult, ha törvényes képviselője ehhez írásban 

(a pályázat alapján az Erste Bank részére biztosított felhasználási jogokra vonatkozóan is 

előzetesen írásban teljes bizonyító erejű magánokirati formában) hozzájárult.  Ennek 

megfelelően e korlátozottan cselekvőképes személyek kötelesek az Erste Banknak a 

pályázat mellékleteként a facebook-on a pályázat benyújtására előírt úton eljuttatni a 

törvényes képviselőjük által aláírt teljes bizonyító erejű és megfelelő tartalmú, a teljes 

pályázatra és pályázati feltételek elfogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat egy 

példányát (másolati formában), ennek hiányában a pályázatból kizárhatók. 

Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, nevében pályázatot törvényes képviselője 

nyújthat be. 

IV. A pályázat menete és további feltételei: 

Pályázati követelmények: Érvényes pályázat benyújtásának feltétele a pályázatra 

feljogosított pályázó által készített egy, vagy több, a Budapest XI. kerületének bármely 

közterületéről a jelen pályázati felhívásban meghatározottaknak megfelelően készített 

fényképfelvételnek az Erste Bank facebook oldalán keresztül (elérhetősége: 

https://www.facebook.com/ErsteBankHU/) facebook üzenetben történő elküldése (ezáltal 

az Erste Bank ügyfélszolgálatára történő eljuttatása) a pályázati határidő utolsó napjáig, 
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mellyel a pályázó pályázata benyújtottnak tekintendő.   A beérkezett pályázatokat a zsűri 

2017. szeptember 12. napjáig a pályázati kiírásban foglaltaknak való megfelelés, 

egyediség, és a művészi jelleg alapján értékeli. A nyertesek kiválasztásának időpontja: 

2017. szeptember 11. 13:00.; helyszíne: Erste Bank székhelye (1138 Budapest, Népfürdő 

utca 24-26.). Az Erste Bank a nyerteseket facebook messenger üzenetben (azon profillal 

alatt elérhető üzenetben, amelyről a pályázat beérkezett, a továbbiakban: „üzenet”) 

értesíti 2017. szeptember 12-én, megjelölve ezen üzenetben a nyeremény átvételének 

feltételeit és helyszínét, egyéb részleteit. A nyertesek kiválasztásának időpontja: 2017. 

szeptember 11. 13:00.; helyszíne: Erste Bank székhelye (1138 Budapest, Népfürdő utca 

24-26.). A nyertes pályázatok kiválasztását követően a nyertesek nevét és az Erste Bank 

döntése esetén nyilvános facebook profiljukat a https://www.facebook.com/ErsteBankHU/ 

helyen nyilvánosság számára elérhetővé teszi.   

A zsűri a beérkezett pályázatok közül 5 fényképfelvételt választ ki és részesít díjazásban.  

Egy pályázó több, általa kiválasztott fényképfelvételt is megküldhet az Erste Bank részére, 

azonban minden fényképfelvételt az Erste Bank külön bírál el.  

Pályázás időszaka: A pályázatokat 2017. augusztus 28-tól 2017. szeptember 10-ig lehet 

benyújtani.  

Az Erste Bank a pályázót az első értesítésen kívül (amennyiben arra visszajelzést nem 
kap), még két alkalommal (két különböző napon) próbálja meg üzenetben elérni.  
Amennyiben az Erste Bank e három üzenetére a nyertes pályázó nem küld 

válaszüzenetet, akkor a nyertes pályázó a harmadik üzenet elküldését követő napon a 

nyereményre való jogosultságát elveszti, és helyette az Erste Bank jogosult új nyertest 

hirdetni.   

V. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulás  

A.) A pályázó, amennyiben nem cselekvőképtelen a pályázat benyújtásával a jelen 

dokumentumban foglaltak szerinti, előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és díjmentes 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy:  

(i) az Erste Bank az Erste Bank részére eljuttatott, vagy részére elérhetővé tett személyes 

adatait (ideértve a pályázó által az Erste Bank részére hozzáférhetővé tett, vagy a 

pályázat anyagaként elküldött, megjelenített valamennyi kép-, és hangfelvételt is; a 

továbbiakban: „személyes adat”) az irányadó jogszabályi rendelkezések és a Bank 

http://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon elérhető Adatkezelési 

tájékoztatójában foglaltak szerint díjmentesen kezelje, az Adatkezelési tájékoztató 5. 

pontjában meghatározott időtartamig;   

(ii) az Erste Bank a pályázó név adatát/facebook profil nevét, facebook profiljának 

valamennyi nyilvános adatát (a „Nyilvános pályázói adat”) és a pályázatát (így a 

képfelvételt is) az Erste Bank facebook oldalán (a 

https://www.facebook.com/ErsteBankHU/ weboldalon)  díjmentesen megjelenítse és 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye;  

http://www.erstebank.hu/
http://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato
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(iii) a pályázóról és a pályázati anyagról kép-, és/vagy hangfelvételt készítsen az Erste 

Bank, vagy az Erste Bank megbízásából eljáró harmadik személy, és e kép-, és/vagy 

hangfelvételt a Nyilvános pályázói adatokkal együtt az Erste Bank díjmentesen akár papír 

alapon, akár elektronikusan bármely felületen megjelenítse, harmadik személy részére 

hozzáférhetővé tegye, nyilvánosság felé közvetítse, közösségi médiában feltüntesse, 

megjelenítse, vagy erre harmadik személy részére megbízást adjon, és e harmadik 

személy a kép-, és hangfelvételt, valamint a pályázó személyes adatait ugyancsak e 

célból kezelje, akár papír alapon, akár elektronikusan bármely felületen megjelenítse, 

hozzáférhetővé tegye, közösségi médiában feltüntesse;  

(iv) valamennyi természetes, vagy jogi személytől, amely, vagy aki a pályázati anyagban, 

vagy a pályázatról készítendő kép-, és hangfelvételen szerepel, előzetesen, az irányadó 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő hozzájárulást szerzett be a pályázó ahhoz, hogy 

e személyek személyes adatait (ideértve kép-, és hangfelvételét) a pályázó, az Erste 

Bank, a Webinform és az Erste Bank által kép,- és videofelvétel elkészítésével megbízott 

harmadik személy díjmentesen kezelje és felhasználja a jelen pályázati felhívásban 

meghatározott célból (különösen az V. B. (iii) pontban meghatározott célból. 

A pályázó tudomással bír arról, hogy a pályázat benyújtásával tett jelen, előzetes 

tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásának visszavonásával okozott kárt köteles 

megtéríteni.   

B.) A pályázó törvényes képviselője (a „törvényes képviselő”) a pályázat 

benyújtásával, vagy korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén a pályázat 

benyújtásának jóváhagyásával a jelen dokumentumban foglaltak szerinti, előzetes 

tájékoztatón alapuló önkéntes és díjmentes hozzájárulását adja ahhoz, hogy:  

(i) az Erste Bank a törvényes képviselő és (amennyiben a törvényes képviselő és a 

pályázó személye nem egyezik meg) a pályázó személyes adatait (ideértve a törvényes 

képviselő, vagy a pályázó által az Erste Bank részére hozzáférhetővé tett/a pályázati 

anyag részeként átadott kép-, és hangfelvételt is; a „Együttes személyes adat”) az 

irányadó jogszabályi rendelkezések és a Bank http://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi-

tajekoztato webhelyen elérhető Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezelje, az 

Adatkezelési tájékoztató 5. pontjában meghatározott időtartamig;   

(ii) az Erste Bank a pályázó és a törvényes képviselő név adatát/facebook profil nevét, 

facebook profiljának valamennyi nyilvános adatát és a pályázatot (így a képfelvételt is) az 

Erste Bank facebook oldalán (a https://www.facebook.com/ErsteBankHU/ weboldalon) 

díjmentesen megjelenítse és nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye;  

(iii) a törvényes képviselőről és a pályázati anyagról kép-, és/vagy hangfelvételt készítsen 

az Erste Bank, és/vagy az Erste Bank megbízásából eljáró harmadik személy, és ezen 

kép,- és/vagy hangfelvételt a pályázó lakóhely és név, valamint életkor személyes 

adataival együtt az Erste Bank díjmentesen akár papír alapon, akár elektronikusan 

nyilvánosság megjelenítse, harmadik személy részére hozzáférhetővé tegye, 

nyilvánosság felé közvetítse, közösségi médiában feltüntesse, megjelenítse, vagy erre 

http://www.erstebank.hu/
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harmadik személy részére megbízást adjon, és e harmadik személy a pályázó személyes 

adatait ugyancsak e célból kezelje, akár papír alapon, akár elektronikusan bármely 

felületen megjelenítse, hozzáférhetővé tegye, közösségi médiában feltüntesse;  

(iv) valamennyi természetes, vagy jogi személytől, amely, vagy aki a pályázati anyagban, 

vagy a pályázatról készítendő kép, -és hangfelvételen szerepel, előzetesen, az irányadó 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő hozzájárulást szerzett be a pályázó/törvényes 

képviselő ahhoz, hogy személyes adatait (ideértve kép-, és hangfelvételt) a pályázó, az 

Erste Bank, és az Erste Bank által kép,- és videofelvétel elkészítésével megbízott 

harmadik személy díjmentesen kezelje és felhasználja a jelen pályázati felhívásban 

meghatározott célból (különösen az V. B. (iii) pontban meghatározott célból.  

A törvényes képviselő tudomással bír arról, hogy a jelen, előzetes tájékoztatáson alapuló, 

a pályázat benyújtásával/a pályázat benyújtásának jóváhagyásával tett önkéntes 

hozzájárulásának visszavonásával okozott kárt köteles megtéríteni.   

C.) A pályázó, vagy cselekvőképtelen pályázó esetén törvényes képviselője a pályázatra 

való jelentkezés időtartama alatt bármilyen értesítés nélkül, facebook üzenet formájában 

visszavonhatja pályázatát a https://www.facebook.com/ErsteBankHU/ helyen megküldött 

üzenetével, ebben az esetben a pályázatot a nyertesek kiválasztásakor figyelmen kívül 

hagyja az Erste Bank, azonban az adatkezelésre, és a felhasználási jog gyakorlására 

(amennyiben nem kerül jelzésre az adattörlésre vonatkozó kérelem is) az Erste Bankkal, 

a jelen pályázati felhívás szerint feljogosítottak továbbra is jogosultsággal rendelkeznek a 

jelen pályázati felhívás szerinti feltételekkel. 

2. A pályázó a pályázatban szereplő személyes adatait tartalmazó pályázat benyújtásával 

egyértelműen, kifejezetten, önkéntesen, és az Erste Bank előzetes, megfelelő 

tájékoztatása alapján hozzájárul ahhoz, hogy az Erste Bank a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

szerinti közvetlen üzletszerzés módszerével az Erste Bankra, vagy az Erste Bank 

szolgáltatásaira, termékeire, vagy az Erste Bank által közvetített szolgáltatásokra 

termékekre vonatkozó ajánlatokkal, marketing célú reklámmal, reklámküldménnyel 

megkeresse  a pályázati anyagban megadott elérhetőségeken, vagy számára ugyanezen 

elérhetőségeken és a facebookon ugyanilyen tartalmat jelenítsen meg.   

A pályázónak személyesen, írásban, elektronikus levélben vagy telefonon /a Bank 

bármely bankfiókjában, az Erste Bank Hungary Zrt., 1367 Budapest, Pf. 123. levélcímen, 

az erste@erstebank.hu  e-mail címen vagy a +36 1 298 0222 telefonszámán a nap 24 

órájában a hét minden napján / bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai 

kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Pályázó 

továbbá az előzőekben meghatározott elérhetőségeken bármikor, indokolás és feltétel 

nélkül, ingyenesen visszavonhatja az V.) C. 2. pontban adott hozzájárulását.   

3. A törvényes képviselő a pályázat beadásával/a pályázat beadásához adott 

hozzájárulással egyértelműen, kifejezetten, önkéntesen, és az Erste Bank előzetes, 

megfelelő tájékoztatása alapján hozzájárul ahhoz, hogy az Erste Bank a gazdasági 

http://www.erstebank.hu/
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reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

szerinti közvetlen üzletszerzés módszerével az Erste Bankra, vagy az Erste Bank 

szolgáltatásaira, termékeire, vagy az Erste Bank által közvetített szolgáltatásokra 

termékekre vonatkozó ajánlatokkal, marketing célú reklámmal, reklámküldménnyel 

megkeresse  a pályázati anyagban/hozzájáruló nyilatkozatban megadott elérhetőségeken, 

vagy ugyanezen elérhetőségeken ugyanilyen tartalmat jelenítsen meg.   

A törvényes képviselőnek személyesen, írásban, elektronikus levélben vagy telefonon /a 

Bank bármely bankfiókjában, az Erste Bank Hungary Zrt., 1367 Budapest, Pf. 123. 

levélcímen, az erste@erstebank.hu  e-mail címen vagy a +36 1 298 0222 telefonszámán 

a nap 24 órájában a hét minden napján / bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes 

adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A törvényes 

képviselő továbbá az előzőekben meghatározott elérhetőségeken bármikor, indokolás és 

feltétel nélkül, ingyenesen visszavonhatja az V.) C. 3. pontban adott hozzájárulását.   

4. A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-59583/2012. 

VI. Szellemi alkotásokra vonatkozó jog:  

A pályázó, vagy amennyiben a törvényes képviselő nyújtja be a pályázatot, vagy a 

pályázat benyújtása a törvényes képviselő hozzájárulásával történik, a törvényes 

képviselő (is) az Erste Bank részére a pályázat benyújtásával díjmentesen, térbeli, időbeli 

és felhasználási módbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot enged a pályázat 

keretében benyújtott szellemi alkotás Erste Bank általi térbeli, időbeli felhasználására. E 

felhasználási jog alapján az Erste Bank harmadik személy részére átadhatja a szellemi 

alkotást annak érdekében, hogy azt e harmadik személy az Erste Bank érdekében 

használja, felhasználja. 

VII. A pályázat feltételei, a pályázattal kapcsolatos elvárások:  

1. A pályázó a pályázat benyújtására jogosult magánszemély legyen;  

2.  a pályázaton benyújtott fénykép a Budapest XI. kerületének (közigazgatási 

határvonalon belül elhelyezkedő) bármely közterületet jelenítse meg; 

3. A közterület megnevezése megküldésre kerül az Erste Bank részére a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg; 

4. A fényképfelvétel 150 dpi felbontású képként is rendelkezésre álljon, a pályázat 

benyújtásához ez a felbontás nem szükséges, de a pályázat benyújtásával e 

képméret rendelkezésre állásról a pályázó nyilatkozik. 

http://www.erstebank.hu/
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VIII. A nyertes pályázó nyereménye:  

Nyertes pályázónkként 1 darab bruttó 15.000,- Ft összegű, 2017. december 31. napjáig 

felhasználható Media Markt vásárlási utalvány.  

A nyeremény az átvétele  időpontjában érvényes adó- és járulékszabályok alapján adó-, 

és járulék köteles, melynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles, melyről a Erste Bank 

a jelen pályázati felhívás keretében a pályázót/törvényes képviselőjét tájékoztatja.  

A nyeremény átadásának feltétele, hogy a magánszemély pályázó/törvényes képviselő a 

nyeremény vonatkozásában az Erste Bank nyeremény átadást megelőző külön felhívása 

esetén a nyeremény átadása érdekében szükséges megállapodást megkösse az Erste 

Bankkal/nyilatkozatot tegyen az Erste Bank irányában. 

X. A támogatás felhasználhatóságának ideje, részletei: 

További információk:  

A pályázók olyan tisztességtelen cselekménye, mely az Erste Bankot a pályázat 

elfogulatlan értékelésében, a pályázat összehasonlításában, vagy a döntésben 

befolyásolja, a pályázó pályázatának elutasítását, az értékelésből való kizárást 

eredményezi, ugyancsak ezen eredményre vezet, amennyiben a pályázó az Erste Bank jó 

hírnevét sértő magatartást tanúsít. 

A pályázati felhívás módosítására, visszavonására, vagy érvénytelenítésére, 

megszüntetésére az Erste Bank bármely jogkövetkezmény nélkül bármikor jogosult, 

mellyel összefüggésben kártérítési felelősség, vagy más kötelezettség nem terheli, 

ideértve a Ptk. 6:587. §-ban szabályozott, utaló magatartással okozott kár megtérítését is. 

Az Erste Bank Hungary Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt 

az Erste Bank facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

A pályázók – a pályázat elkészítésével kapcsolatban – semmilyen jogcímen, semmiféle 

költségtérítésre nem tarthatnak igényt. 

A pályázat benyújtásával a pályázó/amennyiben a pályázó nevében törvényes képviselője 

jár el, a pályázó törvényes képviselője visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy teljes 

körűen megismerte és elfogadja a pályázati kiírást, és az abban foglaltakat magára nézve 

feltétel nélkül, kötelezőnek elfogadja. 

Sikeres pályázást és sok sikert kívánunk! 

Erste Bank Hungary Zrt. 

Budapest, 2017. augusztus 25. 
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