Higgy magadban és legyél ott Te is az 50.
Kékszalagon!

Pályázati felhívás
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I. Erste Bank Higgy magadban, és legyél ott Te is az 50. Kékszalagon! Pályázatról
általánosságban
A pályázat kiírója, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca
24-26.; az „Erste Bank”, vagy „Bank”) pályázatot hirdet a II. pontban meghatározott
magánszemélyek részére.
Az Erste Bank tájékoztatja, hogy személyes adatait a Bank Az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”)
és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Info tv.”) alapján kezeli a Bank Adatkezelési Tájékoztatója (elérhető:
https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi) szerint és azzal összhangban.
II. A pályázat célja:
Az Erste Bank Higgy magadban, és legyél ott Te is az 50. Kékszalagon! pályázatának célja
csapattagok toborzása jubileumi Kékszalagon induló 11 alábbiakban felsorolt hajóra,
összesen 11 fő részére. A www.erstehiggymagadban.hu oldalon 2018. július 13. 15 óráig
bárki pályázhat a felsorolt hajókra, hogy kerülje meg a tavat július 26-án az 50. Kékszalag
Erste Nagydíjon (a „verseny”).
A pályázható hajók a következőek:
-

Nemere II. (Láng Róbert)

-

Sirocco (Czittel Lajos)

-

Trentasette (Lacsni Gergő)

-

Lisa (Szloszjár Gábor)

-

Restless (Dehler 33)

-

Westport (Bednár Tibor)

-

Fantom (Török Zoltán)

-

Ganz Danubius (Kása Mihály)

-

Inyama (Molnár Gábor)

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Postacím: Budapest 1933
www.erstebank.hu

TeleBank: +36 1 298 0222
Telefax: +36 1 272 5160
ERSTEBUSINESS24: +36 1 298 0223

Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041054

-

Litkey Farkas katamaránja (Litkey Farkas)

-

GC40-es Extreme katamarán (Roman Hagara – Hans-Peter Steinacher).

III. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek a Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező – a magyar jog szerint cselekvőképes – magánszemélyek, akik magukra nézve
kötelezőnek fogadják el a jelen pályázat feltételeit.
A

pályázaton

nem

vehetnek

részt

az

Erste

Bankcsoport

(elérhető:

https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi) és az Erste Bank munkavállalói és vezető
tisztségviselői, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, továbbá azon szervezetek,
amelyek tagja vagy vezető tisztségviselője ilyen személy.
III. A pályázat menete és további feltételei:
Pályázati követelmények: Érvényes pályázat benyújtásának feltétele a teljes körűen kitöltött
pályázati adatlapnak és szükséges mellékleteinek a pályázati határidő utolsó napjáig
elektronikus úton történő benyújtása a www.erstehiggymagadban.hu weblapon. A
kiválasztott pályázatokról a pályázók e-mail értesítést is kapnak a pályázáskor megadott email címükre.
Egy pályázó több hajóra is nyújthat be pályázatot.
Pályázás időszaka: A pályázatokat 2018.06.04-től 2018.07.13-ig lehet benyújtani.
A pályázó a pályázatra való jelentkezés időtartama alatt bármilyen értesítés nélkül
visszavonhatja pályázatát a www.erstehiggymagadban.hu weblapon, ebben az esetben a
pályázatot a nyertesek kiválasztásakor az Erste Bank figyelmen kívül hagyja.
Zsűrizés: Az Erste Bank Hungary Zrt. az adott hajó kapitányával közösen dönt a
kiválasztott nyertesről.
Eredményhirdetés: A nyertes pályázók neveit2018.07.16-án teszi közzé az Erste Bank a
www.erstehiggymagadban.hu weboldalon, valamint az Erste Bank Facebook oldalán is.
Fentieken túl az Erste Bank személyesen értesíti a nyertes pályázokat a megadott
elérhetőségeiken.
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A Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázat és a pályázóról kép-, és/vagy hangfelvételek
Erste

Bank

általi

felhasználásához

felhasználásához

díjmentesen

korlátozásoktól

(különösen időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozásoktól) mentes felhasználási
jogot enged. E joga alapján az Erste Bank jogosult különösen arra, hogy a pályázatról és a
pályázóról általa készített, vagy a pályázó által készített és az Erste Bank részére
megküldött kép-, és/vagy hangfelvételeket 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. Az Erste Bank tájékoztatja a pályázót, hogy e
megállapodás teljesítése érdekében a Bank jogosult a Pályázóról akár maga, akár az általa
igénybe vett harmadik személy által kép-, és/vagy hangfelvételt készíteni és azt kezelni a
Bank felhasználási jogának teljes időtartama alatt a GDPR 6. cikk 1 b) pontja alapján.
IV. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulás
A.) A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen dokumentumban foglaltak szerinti, előzetes
tájékoztatáson alapuló önkéntes és díjmentes hozzájárulását adja ahhoz, hogy:
(i) az Erste Bank személyes adatait (ideértve a pályázó által az Erste Bank részére
hozzáférhetővé tett, vagy a pályázat anyagaként elküldött kép-, és hangfelvételt is; a
továbbiakban: „személyes adat”) az irányadó jogszabályi rendelkezések és a Bank
https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi

weboldalon

elérhető

Adatkezelési

tájékoztatójában foglaltak szerint kezelje, az Adatkezelési Tájékoztatóban az adott
hozzájárulás kezelésére és megőrzésére irányadó szabályok szerint.
(ii) A pályázat megjelenítésére szolgáló honlap üzemeltetője, a Webinform Kft. (székhelye:
1025

Budapest,

Szépvölgyi

út

176.;

a

„Webinform”)

az

irányadó

jogszabályi

rendelkezéseknek megfelelően a pályázati anyagoknak webfelület és tárhely biztosítása,
üzemeltetése, a pályázók személyes adatainak és a pályázatoknak a tárolása, az ezen
adatokkal kapcsolatos technikai műveletek és a személyes adatok Erste Bank részére
történő átadása érdekében tárolja, kezelje az adatkezelési cél megvalósulásáig, legkésőbb
azonban 2018. december 31-ig és a pályázatokat, valamint a pályázók személyes adatait
az Erste Bank a Webinform részére ezen adatkezelés érdekében átadja;
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(iii) személyes adatait az Erste Bank a Webinform részére átadja a fenti 5. A.) (ii) pontban
meghatározott cél érdekében;
(iv) az Erste Bank és a Webinform a pályázó név adatát, valamint életkorát/alapításának,
bejegyzésének

időpontját

és

a

pályázatának

címét

és

rövid

leírását

a

www.erstehiggymagadban.hu honlapon megjelenítse;
(v) az Erste Bank és a Webinform kezelje a pályázó személyes kapcsolattartási adatait
(különösen levelezési cím, e-mail cím és telefonszám) a pályázattal kapcsolatos, a
pályázóval történő kapcsolatfelvétel érdekében;
(vi) valamennyi természetes, amely, vagy aki a pályázati anyagban, vagy a pályázatról
készítendő kép-, és hangfelvételen szerepel, előzetesen, az irányadó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő (az Erste Bankot a pályázati anyagok korlátozásoktól mentes
felhasználására felhatalmazó) felhasználási jogot 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 videófelvétel elkészítésével megbízott harmadik
személy díjmentesen kezelje és felhasználja a jelen pályázati felhívásban meghatározott
célból (különösen az V. B. (vi) pontban meghatározott célból.
A pályázó tudomással bír arról, hogy a pályázat benyújtásával tett jelen, előzetes
tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásának visszavonásával okozott kárt a Bank
részére köteles megtéríteni.
A Bank tájékoztatja, hogya a Bank a https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi weboldalon
elérhető Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli hozzájárulásának alapján
kezelt személyes adatát, az Adatkezelési Tájékoztatóban az adott hozzájárulás kezelésére
és megőrzésére irányadó szabályok szerint.
B.) 1. A pályázó, a pályázatra való jelentkezés időtartama alatt bármilyen értesítés nélkül
visszavonhatja a pályázatot a www.erstehiggymagadban.hu weblapon, ebben az esetben a
pályázatot a nyertesek kiválasztásakor figyelmen kívül hagyja az Erste Bank, azonban az
adatkezelésre, és a felhasználási jog gyakorlására a jelen pályázati felhívás szerint
feljogosítottak továbbra is jogosultsággal rendelkeznek a jelen pályázati felhívás szerinti
feltételekkel.
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2. A pályázó a pályázatban szereplő személyes adatait tartalmazó pályázat benyújtásával
egyértelműen, kifejezetten, önkéntesen, és az Erste Bank előzetes, megfelelő tájékoztatása
alapján (mely az Adatkezelési Tájékoztatóban is feltüntetésre kerül) hozzájárul ahhoz, hogy
az Erste Bank, valamint az Erste Bank megbízásából a Webinform a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
szerinti közvetlen üzletszerzés módszerével a pályázót az Erste Bankra, vagy az Erste
Bank szolgáltatásaira, termékeire, vagy az Erste Bank által közvetített szolgáltatásokra
termékekre vonatkozó ajánlatokkal, marketing célú reklámmal, reklámküldménnyel
közvetlen megkeresés módzserével megkeresse a pályázati anyagban megadott e-mail
címen, levelezési címen, vagy telefonszámon, vagy számomra ugyanezen elérhetőségeken
ugyanilyen tartalmat jelenítsen meg.
A

gazdasági

reklámmal

kapcsolatos

további

tájékoztatást

a

Bank

Adatvédelmi

Tájékoztatója tartalmaz.
A pályázó személyes adatai Erste Bank általi kezelésével/védelmével kapcsolatos jogaival
az Erste Bank Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint élhet a Banknál.
3. A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-59583/2012.
V. A pályázat elvárt tartalmi elemei:
1. Saját fotó felöltése (publikus); max. 1 MB
2. Bemutatkozás (Rólam, röviden): max. 1500 karakter;
3. A pályázó hajós múltjának bemutatása: max. 1500 karakter;
4. Választott hajó megjelölése;
5. Válasz arra a kérdésre, hogy miért választotta az Ön által megjelölt hajót? max.
1500 karakter
6. Válasz arra a kérdésre, hogy miért akar indulni az 50. Kékszalagon? max 1500
karakter
7. Név;
8. E-mail cím;
9. Telefonszám.
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A nyertes pályázó hozzájárul ahhoz és közreműködik abban, hogy a pályázat
megvalósulását az Erste Bank nyomon kövesse és dokumentálja, ellenőrizze, írásos,
képes

illetve

videós

anyagokat

készítsen

róla

és

azt

közzé

tegye

bármely

kommunikációjában időtől és konkrét felhasználási céltól függetlenül. Amennyiben a
nyertes pályázó úgy dönt, hogy mégsem indul el az adott csapattal az 50. Kékszalag Erste
Nagydíjon döntését legkésőbb július 18-ig tudatja az Erste Bankkal.
A fenti személyes adatok helyességéért a pályázó felelős.
VI. A pályázat benyújtásával a Pályázó:
-

Tudomásul veszi, hogy saját felelősségre indul a versenyen kiválasztása esetén,
és egészségi állapota és felkészülése/fizikai állapota megfelel a versenyen való
részvétel feltételeinek, illetőleg kifejezetten nyilatkozik, hogy pályázat céljának
ismeretében, annak megfelelő úszás tudással rendelkezik. Az Erste Bank a
pályázó 50. Kékszalag Erste Nagydíjon való részvételével összefüggésben
felelősséget nem vállal, díjtérítésre, kártérítésre nem köteles.

-

Tudomásul veszi, hogy a verseny folyamán előforduló személyi sérülésekért,
halálesetért vagy vagyoni károkért, veszteségekért az Erste Bank Hungary
Zrt.felelősséget nem vállal.

-

A versenyhez szükséges sportfelszerelésről (a kapitánnyal való egyeztetést
követően) és a verseny helyszínére (Balatonfüred) jutásáról saját maga
gondoskodik.

-

Vállalja, hogy saját költségén teljes körű balesetbiztosítást köt a verseny
tekintetében, annak teljes időtartamára (2018. július 26. és július 28. között).

-

A verseny tartama alatt maximálisan együttműködik a hajó kapitányával – követve
annak a pályázat céljával összefüggő utasításait .

-

A Kékszalag hivatalos versenykiírásában és versenyszabályzatában foglaltakat
tudomásul veszi és betartja.

-

Kiválasztása esetén vállalja, hogy aktívan részt vesz a versenyt megelőző és a
versenyt követő kommunikációban.
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VII. Az Erste Bank vállalja, hogy segítséget nyújt a nyertes pályázónak:
-

A kapitánnyal való kapcsolatfelvételben.

-

A sportorvosi engedélyek és a nevezés intézésében a Magyar Vitorlás
Szövetségnél.

Az Erste Bank a fentiek sikerességéért felelősséget nem vállal.
VIII. A pályázat beadásának határideje, módja:
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a www.erstehiggymagadban.hu weboldalon
keresztül lehet benyújtani 2018. 06. 04-től 2018.07.13-ig.
IX. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az Erste Bank az adott hajó kapitányával közösen bírálja el.
Az Erste Bank szakmai zsűrije további két pótnyertest jelöl ki arra az esetre, ha a nyertes
pályázó visszalépne az indulástól. Az Erste Bank Higgy magadban, és legyél ott Te is az
50. Kékszalagon! pályázatának eredményhirdetése 2018. július 16-án történik.
Az Erste Bank Hungary Zrt. hiánypótlást, vagy kiegészítő információt, személyes
magyarázatot, bemutatót kérhet a pályázótól, amennyiben a beérkezett ajánlatok további
kiegészítésre szorulnak.
További információk:
A pályázók olyan tisztességtelen cselekménye, mely az Erste Bankot a pályázat
elfogulatlan
befolyásolja,

értékelésében,

a

pályázat

a pályázó pályázatának

összehasonlításában,
elutasítását,

vagy

a

döntésben

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 §-ában szabályozott, utaló magatartással okozott kár megtérítését is.
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Az Erste Bank Hungary Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a
www.erstehiggymagadban.hu weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
A pályázók – a pályázat elkészítésével kapcsolatban – semmilyen jogcímen, semmiféle
költségtérítésre nem tarthatnak igényt.
A pályázat benyújtásával a pályázó visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy
teljeskörűen megismerte és elfogadja a pályázati kiírást, illetőleg az Erste Bank
Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt tájékoztatást személyes adatainak kezelésével
összefüggésben, és az abban foglaltakat magára nézve feltétel nélkül, kötelezőnek
elfogadja.
További információkért látogasson el a www.erstehiggymagadban.hu weboldalunkra, illetve
kérdéseit felteheti a hello@erstehiggymagadban.hu e-mail címen.
Sikeres pályázást és sok sikert kívánunk!
Erste Bank Hungary Zrt.
Kelt: Budapest, 2018. május 28.

