ESETI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
AZ MVM ENERGETIKA ZRT. ÁLTAL MEGHIRDETETT
MVM OKOSISKOLA PÁLYÁZATON RÉSZTVEVŐK
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ
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. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13.
és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
Az MVM Zrt. (Szervező) pályázók részére lehetőséget kíván biztosítani az OKOSISKOLA
pályázaton (továbbiakban: Pályázat) való részvételre. A jelen adatkezelési tájékoztató az ezen
Pályázattal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozik.
1, Az Adatkezelő
Az adatkezelő: az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt, jelen
tájékoztatóban: Adatkezelő)
Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Postacím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Honlapjának címe: www.mvm.hu
E-mail cím: mvm@mvm.hu
Telefonszám: +36 1 304 2000
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu)
A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes
személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező)
alapján azonosítható. Jelen Pályázattal kapcsolatos adatkezelés érintettjei a Pályázatot benyújtó
gyermek, a törvényes képviselője (szülő) és a Pályázat benyújtásához hozzájáruló tanintézmény.
2, A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény,
• a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

3, Az adatkezelés jogalapja
A pályázók körében a jelen adatkezelési cél esetén
- a kapcsolattartás és a nyertesek értesítése érdekében, ill. a pályázati szabályzatban vállalt,
elbírálásra, tájékoztatásra és kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseknek való
megfelelés vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az Érintett hozzájárulása,
- a nyeremények biztosítása kapcsán felmerülő adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási
kötelezettségek vonatkozásában, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §ában meghatározott bizonylatolási kötelezettség alapoz meg, a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontja – jogi kötelezettség.

4, Az adatkezelés célja
A Pályázat lebonyolítása érdekében a pályázók azonosítása, a pályázat kommunikációja, a
pályázókkal való kapcsolattartás, a nyertes pályázók értesítése, kommunikációja,
nyeremények eljuttatása. A nyeremények teljesítésével kapcsolatban felmerülő adózási és
egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése.
A Pályázat lebonyolítását követően a nyilvánosság tájékoztatása az eredményekről, és a
nyertesek népszerűsítése.
5, A kezelt adatok köre
Az adatkörök megnevezése
Név
E-mail cím, telefonszám

Lakcím, levelezési cím

Pályázó képmása, cselekménye

Miért szükséges?
A
pályázó
természetes személy
azonosításához szükséges.
A Pályázat lebonyolítása során a hatékony
együttműködéshez
szükségesek
az
elérhetőségek.
A Pályázat lebonyolítása során a hatékony
együttműködéshez,
a
beazonosíthatósághoz (pl. névazonosság
esetén)
a
nyeremények,
egyéb
dokumentumok és értesítések kiküldéséhez
szükségesek az elérhetőségek.
A pályázó saját magáról önkéntesen
készítheti el és juttathatja el a Szervező
részére, amely később a Szervező
tájékoztatási céljaihoz, és a nyertesek
népszerűsítéséhez szükségesek.

A kezelt adatok forrása: Az Adatkezelő az adatkezelés során az Ön által rendelkezésre bocsátott
személyes adatokat kezeli, nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat a
Pályázattal összefüggésben.

6, Az adatok megismerésére jogosultak
Címzettek megnevezése
Adatfeldolgozó(k):
MVM Csoport társaságai

LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
DOT Creative Kft.

Digital Thinkers Kft.
1097 Budapest, Vaskapu u 10-14 C110
Adószám: 27032071-2-43
Cj: 0109345771

Közlés célja

A feltöltött adatok megismerése, annak
ellenőrzése.
A pályázati felületként szolgáló
mvmokosiskola.hu microsite üzemeltetése
és a Pályázat lebonyolításában való
részvétel. Pályázatok ellenőrzése, kérdések,
hiánypótlások kezelése, e-mail-ek
megválaszolása. Statisztikák, kimutatások
készítése.
A pályázati internetes oldal programozási és
rendszergazdai feladatainak ellátása.
Az Adatkezelő részére IT szolgáltatások
nyújtása, adattárolás.

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg az
adatkezelés céljával kapcsolatos feladataik ellátása érdekében. A személyes adatok a fenti
Címzettek részére kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett
személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az Érintett és az
Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára
szükséges az Érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az
Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes
adatokat, ha az Érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.
7, Az adatkezelés időtartama
A Pályázat lebonyolításához szükséges adatok esetében 3 év; a számviteli bizonylatolási
kötelezettség hatálya alá eső iratok személyes adattartalma esetében a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint nyolc évig.
8, Adatbiztonság
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve
bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a fenti
Címzetteknél megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.
Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett
személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés
naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért

hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes
adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
9. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei,
egyebek
A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére.
A fent részletezett személyes adatkezelés során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az
Adatkezelő nem végez.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei és a hozzájáruláson alapuló adatok
köre:
Amennyiben a pályázó nem bocsátja rendelkezésre – a nyertesek fényképe/videója kivételével –
az adatokat, illetve nem járul hozzá azok kezeléséhez, úgy nem tud részt venni a Pályázaton.
Ön – illetve kiskorú gyermek esetén a szülői (törvényes képviselői) felügyeletet gyakorló személy –
a Pályázatra jelentkezésével, a szülői hozzájáruló nyilatkozat aláírásával és megküldésével,
valamint adatai megküldésével hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében a jelen
Tájékoztató alapján a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz
felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez,
továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának
megakadályozásához). Az önkéntesen beküldött képmás adatok vonatkozásában azok továbbítása
a Ptk. 2:48 (1) bekezdése szerinti hozzájárulásának is minősül.
A személyes adatok megadása az Ön döntésén múlik, azonban a fent – a képmás kivételével –
felsorolt adatai hiányában a pályázati jelentkezését nem tudjuk befogadni.
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor önkényesen, indoklás nélkül
visszavonhatja az Adatkezelőnek küldött nyilatkozattal, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos,
ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás
megtagadásaként kell értelmeznie.
Ha a pályázó visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, úgy a továbbiakban nem tud
részt venni a Pályázaton, illetve – ha a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok kezeléshez
adott hozzájárulását vonja vissza – úgy a nyereményt az Adatkezelő nem tudja kézbesíteni a
nyertes részére, azonban a hozzájárulás visszavonása semmilyen hátrányos következménnyel
nem jár a pályázóra nézve.

10.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és az adatkezeléssel kapcsolatos
jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek
10.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve
az adatkezelés során)
• hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére
bocsátását),
• személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
• személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását
(zárolását),
• joga van az adathordozhatósághoz,
• tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az Érintett személy a 10.2. pont szerint, írásban nyújthatja be érintetti kérelmét az Adatkezelő
részére. Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről
az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
10.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkeiben
rögzített adatkezelői kötelezettségek alapján)
Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti írásban tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőtől arról, hogy
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről.
10.1.2. A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a
10.2. pont szerint írásban kérheti.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik
más jogszabályi akadályba - az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

10.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16.
cikke alapján)
Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely
személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét
vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő
helyesbítse).
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által
kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.
10.1.4. A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)
Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a
törlését.
A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán
alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás
céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.
Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen
személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg
automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.
Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnésétől
követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.
10.1.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet
18. cikke alapján)
Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő
zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól
elkülönített kezelés biztosításával).
A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát
az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági
eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a
hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például
az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.
10.1.6. Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)
Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
• az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.

10.1.7. A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)
Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános
Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
10.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek
Az Adatkezelő megkeresése
Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek legyen
szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt
kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve 10.1. pont szerinti valamely kérelmét,
igényét – annak megalapozottsága esetén - teljesíthessük.
Az Adatkezelő az Érintett 10.1. pont szerinti valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának
érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos
tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által
előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt
tájékoztatást az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a
megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint
meghosszabbítható.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz
intézkedést az Érintett megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban
meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának, a kérelem
teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági
vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az
Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve
adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 10.1. pont
szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti ún. érintetti kérelemként írásban
hagyományos levélben, e-mailben az 1. pontban meghatározott Adatkezelő(k) elérhetőségein
keresztül.
Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési
műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint
az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az
Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.
Hatósági eljárás kezdeményezése
Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11., honlap: http://naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-3911400; fax:
+36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot,
illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így
különösen,
• ha véleménye szerint az Adatkezelő a 10.1. pontban meghatározott érintetti jogainak
érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét
elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint
•

ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az
általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

JÁTÉKSZABÁLYZAT
MVM Okosiskola nyereményjátékhoz
1. A nyereményjáték szervezője
Az MVM Okosiskola nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője
az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031
Budapest, Szentendrei út 207-209.) (továbbiakban: „Szervező”).
2. A Nyereményjátékban történő részvétel feltételei
2.1. A Nyereményjátékban 18 éven aluli, Magyarországon élő természetes
személyek vehetnek részt kizárólag magyarországi, nappali tagozatos képzést
biztosító általános iskolák és középiskolák (a továbbiakban: „Képzési Intézmények”
vagy „Nyereményre Jogosultak”) tanulói, azzal, hogy a nyereményre az általános
iskola illetve középiskola válik jogosulttá, amelynek tanulója a Nyereményjátékban
nyer.,
2.2. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a Képzési Intézmény arra
vonatkozó hozzájárulása, hogy a javukra történő pályázatnyertesség esetén
tudomásul
veszik,
hogy
a
napelemes
okoslámpák
támogatásként/adományként a tulajdonukba kerülnek (a továbbiakban:
Szülői és Intézményi Hozzájáruló Nyilatkozat) és vállalják támogatási vagy
adományozási
szerződés
megkötését
a
Szervezővel,
illetve
az
adományozásról vagy támogatásról a szükséges nyilatkozatok kiállítását ,
amennyiben jogosulttá válnak a Nyereményre. A Nyereményjáték nyertese,
azaz akinek javára a Szervező a nyereményeket átadja, csak az a Nyereményre
Jogosult (Képzési Intézmény) lehet, akinek a hozzájárulásával a Játékos rendelkezik.
2.3. Felsőoktatási intézmény és egyéb, nem nappali tagozatos oktatást, képzést
biztosító intézmény, vállalkozás, valamint Magyarország határain kívül működő
intézmény javára nem lehet részt venni a Nyereményjátékban, azaz ezen
intézmények tanulói nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, és ezen iskolák
nem minősülnek Nyereményre Jogosultaknak.
2.4. A Nyereményre Jogosult általános és középiskolák javára bárki részt vehet a
Nyereményjátékban, aki (i) a Nyereményjáték napján még nem töltötte be a 18.
életévét, és (ii) rendelkezik a Nyereményre Jogosult, továbbá szülőjének
(gondviselőjének) hozzájárulásával (iii) a regisztrációt szabályszerűen elvégezte (a
továbbiakban: „Játékos”). A Nyereményre Jogosult Képzési Intézmény
hozzájárulását és a szülői hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat letölthető mintája a
jelen Szabályzat mellékletében, illetve az mvmokosikola.hu oldalon érhető el.
2.5. A Nyereményjátékban való részvételre jelentkezéssel a J á t é k o s tudomásul
veszi, hogy az internetes hálózat teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősségét kizárja.
3. A Nyereményjáték leírása
3.1. A Nyereményjátékban való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni a
mvmokosiskola.hu oldalon lehet. A regisztráció során, az adatkezelési tájékoztatóban
ismertetett adatokon kívül e-mail címet kell megadni, továbbá fel kell tölteni a

szabályosan kitöltött és aláírt, a szülői hozzájárulást is tartalmazó Szülői és Intézményi
Hozzájáruló Nyilatkozatot. A regisztráció alkalmával nem történik meg a regisztráció
tartalmi ellenőrzése, így a résztvevő abban az esetben is sikeres regisztrációról kaphat
üzenetet, ha a kötelezően feltöltendő Intézményi Hozzájáruló Nyilatkozat tartalma nem
megfelelő. Erre tekintettel a Szervező külön is felhívja a figyelmet, hogy a fent
meghatározott feltételeknek meg nem felelő, azaz nem szabályszerű regisztráció esetén
a résztvevő nem minősül Játékosnak, így az általa képviselt Nyereményre Jogosult sem
szerezheti meg a Nyereményt.
3.2. A regisztrációt követően az mvmokosiskola.hu oldalon saját profillal rendelkező
Játékosok a belépést követően közvetlenül is el tudják indítani a Nyereményjátékot. A
szabályszerűen regisztrált Játékosoknak 2021. november 15. és 28. között van lehetőségük
a három pályából álló nyereményjátékot végigjátszani
3.3. Egy regisztrációval csak egyszer lehet játszani, de a Nyereményre Jogosultak javára
több Játékos is regisztrálhat és játszhat. Mivel a regisztrációk nyilvántartása e-mail cím
alapján történik, így egy e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni.
3.4. Egy regisztrációval többször is van lehetőség belépni az oldalra, a tesztjátékot
többször is végig lehet játszani ugyanazzal a regisztrációval. Az éles, az
eredményhirdetéskor figyelembe vett játékot azonban csak egyszer lehet elindítani és
végigjátszani az adott profillal.
3.5. A mind a három játékot helyesen és hiánytalanul kitöltő, szabályszerűen regisztrált
Játékosok közül a 10 leggyorsabb minősül nyertesnek, tehát az a 10 Játékos, aki a
legrövidebb idő alatt oldja meg helyesen mind a három játékot. Amennyiben nincs 10
olyan Játékos, aki minden feladatot helyesen old meg, akkor azok a szabályszerűen
regisztrált Játékosok minősülnek győztesnek, akik a legrövidebb idő alatt adják meg a
legtöbb helyes megfejtést (tehát az elsődleges értékelési szempont a helyes megfejtések
száma, másodsorban pedig a megfejtéshez felhasznált idő). Nyertesek pedig azok a
Nyereményre Jogosult Képzési Intézmények, akiknek nevében a győztes Játékosok a
Nyereményjátékban részt vettek.
3.6. Egy Nyereményre Jogosult Képzési Intézmény csak egy Nyereménynek (egy
Nyereménynek 3 db okoslámpa számít) lehet nyertese. Ha a 10 győztes Játékosból
többen is ugyanazon Nyereményre Jogosult javára vettek részt a Nyereményjátékban,
akkor a Nyeremény a soron következő Nyereményre Jogosultat illeti, azaz azt a Képzési
Intézményt, akinek javára a kiesett győztest sorrendben követő Játékos a
Nyereményjátékban részt vett.
4. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték ideje: 2021. november 15.-28. A Nyereményjátékban azok a
Játékosok vesznek részt, akik a Nyereményjáték ideje alatt a három pályából álló
nyereményjátékot végigjátsszák, az éles játékokat teljesen kitöltik.
5. Nyeremény
A nyeremények összesen 30 db kültéri, MVM brandingelt okoslámpa,
Képzési Intézményeként (iskolánként) egy Nyeremény nyerhető meg.
Egy Nyeremény 3 db okoslámpából áll, melyből 2 db 4 méter magas és 1 db 5
méteres lámpa (továbbiakban: „Nyeremény”).
Az okoslámpa 4 modulból áll: 1 db lámpatest (4 és 5 méter magasságúak), 1 db elem,

1 db világítótest, 1 db. akkumulátor/lámpa. Az okoslámpák 4 és 5 méter magasak,
acél vázszerkezettel rendelkeznek. Kihelyezésükhöz áramkiépítés nem szükséges.
Az okoslámpák értéke egyenként 495 000 Ft, azaz egy Nyeremény (3 darab lámpa) értéke
mindösszesen 1.485.000 Ft. A Nyeremények részletes leírása az mvmokosiskola.hu oldalon
tekinthető meg.
A Nyeremények térítésmentesen, támogatás vagy adomány formájában kerülnek a győztes
Játékosok által képviselt Nyereményre Jogosult Képzési Intézmények tulajdonába. A
Nyeremények intézménybe szállítását és azok első üzembe helyezését a Szervező intézi és
viseli annak költségeit is.
A térítésmentes átadásról az MVM Zrt. számlát fog kiállítani, amelyen ÁFA nem kerül
feltüntetésre.
Amennyiben támogatásként kerül a Nyereményre Jogosult intézményhez (Támogatott) az
okoslámpa a Szervezőtől (Támogató):
A Támogatott a nyújtott támogatás összegéről a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének A) 13. pontja szerint meghatározott
nyilatkozatot állít ki a Támogató részére. A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy várhatóan jelen Szerződés alapján nyújtott támogatás
nélkül a 2019. évi eredménye nem lesz negatív, a támogatás összegét bevételként elszámolja
és az erre jutó társasági adót megfizeti, vagy arról, hogy vállalkozási tevékenységet nem
végez. A nyilatkozatot a Támogatott a 2019. évi beszámolójának elkészítését követően a
nyilatkozatával erősíti meg. Amennyiben a nyilatkozat hiánya megállapítható (nyilatkozat
megerősítésének Támogató részére való elküldésének elmulasztása) vagy az eredményre
vonatkozó előzőekben rögzített feltételek nem teljesülnek, Támogatott tudomásul veszi, hogy
a Támogatónál keletkező esetleges társasági adó fizetési kötelezettség miatt a Támogatottat
kártérítési kötelezettség terheli a fizetendő társasági adó összegének megfelelő mértékben.
Amennyiben adományként kerül a Nyereményre Jogosult intézményhez (Adományozott) az
okoslámpa a Szervezőtől (Adományozó):
Amennyiben Adományozott közhasznú jogállású, Adományozott vállalja, hogy az adomány
átvételét követő 8 (nyolc) napon belül az Adományozó felé megküldi a Tao törvény 7.§. (7)
bekezdésében, illetve 3. sz. mellékletének B)/17. pontjában meghatározott adóalap
megállapítására (csökkentésére) vonatkozó igazolást, melyen feltünteti az Adományozott és
az Adományozó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és célját,
valamint a támogatott közhasznú tevékenységet
A Nyereményre Jogosult Képzési Intézményeknek biztosítaniuk kell a megfelelő helyszínt,
valamint a telepítéshez szükséges gépjárművekkel, eszközökkel történő bejutást az
okoslámpák elhelyezéséhez. A Szervező nem vállalja az okoslámpák elhelyezéséhez
szükséges megfelelő terület kialakítását, (pld. beton felverését, kerítésbontást stb.) sem a
fogadóhely kialakítását, ez a Képzési Intézmény feladata és költsége. A lámpák telepítését a
Szervező vállalja, ennek lépései:
1. a lámpa alapzatának kialakítása betonozással, 40x40 cm-es, 80 cm mély gödör ásása
és betonnal történő kiöntése, a lámpákat tartó vas elemek rögzítésével
2. beton kötési ideje kb. 2 hét
3. a beton megkötését követően a lámpatartó vasakra a lámpatest felállítása és
rögzítése, a lámpák üzembe helyezése
A Nyeremények üzembe helyezését követően a Nyereményt megszerző intézmények maguk
kötelesek gondoskodni az okoslámpák működtetésével és üzemben tartásával, valamint
állagmegóvásával, javításával és karbantartásával kapcsolatos valamennyi feladat

elvégzéséről és ezek költségeinek viseléséről, Szervező az installálást követően semmilyen
költséget és kötelezettséget nem vállal a lámpákkal kapcsolatban.
A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem válható.
6. Győztesek értesítése
A Nyereményjáték eredményéről a győzteseket a Szervező telefonon és/vagy írásban (emailben) is értesíti, legkésőbb a Nyereményjáték végét követő 15 napon belül. A
Nyereményjáték eredményét a Szervező közzéteszi az mvmokosiskola.hu weboldalon is.

7. A nyeremények átadása
A Játékos – illetve törvényes szülője (gondviselője) – a Nyereményjátékra való jelentkezéssel
(regisztráció elvégzése, illetve hozzájárulás megadása) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Nyeremény átadásáról a Szervező kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, egyben kifejezetten
hozzájárul ahhoz is, hogy ezen felvételek akár teljes egésze, akár egyes részletei díjazás nélkül
a Szervező vagy az MVM Csoport által idő-, területi és alkalombeli korlátozás nélkül reklám,
promóciós vagy tájékoztatási céllal felhasználásra kerüljenek.
8. További nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
A Játékos a regisztráció elvégzésével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit elolvasta,
és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kijelenti továbbá, hogy a regisztrációkor
megadott kapcsolattartási adatai a valóságnak megfelelnek, továbbá kötelezettséget vállal
arra, hogy a megadott adatok változása esetén a Szervezőt, ezen változásokról
haladéktalanul értesíti.
A Szervező a jelen Szabályzat megváltoztatásának a jogát fenntartja, változás esetén a
Játékosokat közvetlenül értesíti a regisztrációkor megadott e-mail címen, továbbá az
mvmokosiskola.hu oldalon történő közzététellel.

9. Hatálybalépés
Jelen Szabályzat az mvmokosiskola.hu oldalra történő feltöltése napján lép hatályba.

A Szervező

