JÁTÉKSZABÁLYZAT
Szalai Csaba E.V., mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat)
meghatározott nyereményjátékot (továbbiakban: szervező) szervezi.
Jelen Szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot, valamint a képekre
vonatkozó felhasználási megállapodást is.
Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Szabályzatot, érvényes regisztrációval
rendelkeznek a versenyre (weboldalon, emailben vagy a helyszínen), valamint megfelelő időtartam alatt a
meghatározott témában saját maguk által készített képeket leadták a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint
(továbbiakban:
Felhasználó).
A Nyereményjátékban való részvétel, így fénykép feltöltése a jelen Szabályzat automatikus elfogadásával jár,
amely
írásbeli
formának
minősül.
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt
venni
csak
törvényes
képviselője
hozzájárulásával
jogosult.
A Nyereményjátékban a kijavítással sem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.
A törölt, illetve manipulált (azaz nem a kép készítésével, ill. utómunkáival összefüggően módosított vagy
módosult, ill. egyáltalán törlésre került) exif adatokkal feltöltött képeket a Szervezők törlik, illetve kizárják a
Nyereményjátékból. Amennyiben az eredeti kép tartalmaz GPS adatokat, úgy azokat a Felhasználó köteles a
Szervezők számára hozzáférhetővé tenni, illetve módosítás nélkül megtartani az exif adatok között. Az a
Felhasználó, aki törölt, illetve manipulált exif adatokkal rendelkező képet tölt fel, automatikusan kizárásra kerül.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti.
A Nyereményjátékban minden Felhasználó kizárólag csak a saját maga által készített fényképpel lehet részt venni.
Kétség esetén a fényképpel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogosultságok tisztázása és
bizonyítása
a
Felhasználót
terhelik.
Bármely fényképezőgéppel készült fényképekkel lehet nevezni a Nyereményjátékba, így akár mobiltelefonnal
készített fényképekkel is.
A verseny időpontja
2017. szeptember 17. vasárnap, 9:00 – 17:00 óráig
Zsűrizés
Az elkészült pályaműveket egy több tagú zsűri értékeli a versenyt követő hetekben. A zsűri profi és amatőr
fotósokból, vizuális művészekből és a szponzorok képviselőiből áll.
A Nyereményjáték menete
A program 9 órakor kezdődik a regisztrációval, ahol a résztvevők megkapják a nevezési lapot és az első fotótémát.
A regisztráció után a játékosok becserkészik Budapest utcáit, miközben felfedezik a várost. Az elkészült anyaggal
visszatérve a témánként kiválasztott 1 képet letöltik az erre kialakított helyszínen. A Képvadászat során készült
képeket szakmai zsűri bírálja el, a legjobb képek a szerzők megnevezésével felkerülnek a weboldalra, közösségi
portálra.
A Képvadászat egy különleges fotósverseny ahol a regisztrációt követően a versenyzőknek adott határidőn belül
kell elkészíteni a megadott témákban a fényképeket. A verseny célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az Amatőr
és profi fotósokat, és a résztvevők jobban megismerjék az adott város utcáit, és az ott élő emberek mindennapjait.
A versenyen bármilyen képkészítésre alkalmas eszközzel el lehet indulni, azonban a képek szerkesztése, utólagos
módosítása szigorúan tilos. Miután a versenyző leadta az adott témában készített digitális fényképet
munkatársuknál megkapja a következő téma címét és az elkészítési határidőt. A versenyzők kreativitása határozza,
meg,
hogy
milyen
eszközzel,
hol,
és
hogyan
készíti
el
az
adott
képet.
A feltöltendő, illetve a Szervezőknek átadott képeknek az alábbi paramétereknek mindenképpen meg kell
felelniük, különben azok kizárásra kerülnek a Nyereményjátékból: JPG, PNG formátum
Szerzői jogok
A Szervezők tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Felhasználót, hogy a Nyereményjáték
tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások képeivel. A Nyereményjátékban részt venni csak saját fényképpel
lehet, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Azt a Felhasználót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a
Szervezők kizárják a Nyereményjátékból. A Szervezők ugyanakkor nem kötelesek vizsgálni a képek eredetét, a
Felhasználók által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szerevezők minden felelősséget
kizárnak!
A jelen Szabályzat elfogadásával a Felhasználó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját fényképet tölt föl
(így annak személyhez fűződő szerzői jogosultja saját maga, illetve közösen létrehozott mű esetén az saját magát,
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illetve szerzőtársát illeti), továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a feltöltött képpel kapcsolatos, szükséges mértékű
felhasználási
jogosultsággal
rendelkezik.
Kép feltöltésével a Felhasználó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó
következményekért helytáll, ennek keretében köteles a Szervezőket mentesíteni bárminemű felelősség alól.
Ha a Felhasználó által feltöltött fénykép – akár a Felhasználónak felróhatóan, akár nem felróhatóan – jogszabály
rendelkezésébe ütközik, vagy harmadik személy jogát sérti, az ebből fakadó minden kötelezettségért a
Felhasználót kizárólagos felelősség terheli. Ennek keretében köteles a Szervezőket mentesíteni bárminemű
felelősség
alól.
Ha a Szervezők ellen a Felhasználó művének feltöltésével kapcsolatban álló ügyben eljárás indul, akkor a
Felhasználó köteles közbenjárni, hogy a Szervezőket az eljárásból, ill. perből elbocsássák, továbbá köteles
beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőket elbocsássák a perből, velük szemben
az
eljárást
megszüntessék,
ill.
az
elmarasztaló
határozat
alól
mentesítsék.
A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a beküldött képeket weblapján, Facebook oldalán, a pályázattal
kapcsolatban
kiadott
sajtóközleményben,
egyéb
anyagokban
megjelenítse.
A Szabályzat elfogadásával a Felhasználó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az általa benyújtott pályamunkák
tekintetében
nem
tart
igényt
az
ebből
eredő
jogokra,
sem
szerzői
jogdíjra.
A Szabályzat elfogadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy a szervező művét a
Nyereményjáték ideje alatt, illetve azt követően is felhasználja, valamint kifejezetten lemond a művel kapcsolatos
díjazásról. A Felhasználó műveire földrajzi valamint felhasználási mód és mérték korlátozása nélküli, határozatlan
időre szóló, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a szervező számára, így különösen, de nem kizárólagosan,
hogy a szervező a képről másolatot készítsen, azt saját gazdasági céljaira felhasználja.
Kizárás, képek törlése
A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt
a
Felhasználót
a
Nyereményjátékból,
aki:
nem,
illetve
nem
lett
volna
jogosult
részt
venni
a
Nyereményjátékban;
- bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal
összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú
merül
fel;
- szükséges személyes adatait, ill. a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat, képeket nem, illetve nem
határidőben
adta
meg;
- a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, nem adja meg a szükséges információkat,
vagy
adja
át
a
megfelelő
képeket;
- valótlan, vagy hibásan megadott nevet, címet, személyes adatot regisztrál vagy küld meg a Szervezők részére,
vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a képet készítő (szerző)
személyétől
eltérő
más
személyt
jogosítson
nyereményre;
- más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba, illetve akivel kapcsolatban alapos gyanú merül fel,
hogy más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba (így különösen, de nem kizárólagosan, ha nem
általa,
vagy
gyaníthatóan
nem
általa
készített
fényképpel
pályázott);
- a Szerevezők egyéb okból jónak lát kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a Felhasználó
kommentjeivel
sérti
a
Szervezők
jogos
gazdasági
érdekeit.
A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül törölni az
olyan
képeket:
- amelyek nem felelnek meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, így különösen, de nem
kizárólagosan, ha a fénykép nem a megfelelő témában készült, valamint akkor is, ha a fényképeknek a jelen
Szabályzatban foglalt specifikációk szerinti változata nem áll rendelkezésre, illetve azt a Felhasználó nem küldi
meg;
- amelyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy szerzői joga nem tisztázott, szerzői jogot sértenek, vagy a
Felhasználó egyébként nem rendelkezik a kép feltöltéséhez szükséges, megfelelő mértékű jogosultsággal, így
különösen, de nem kizárólagosan annak személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogai nem kizárólag a Felhasználót,
illetve
közösen
létrehozott
mű
esetén
a
Felhasználót
és
szerzőtársát
illetik;
amelyek
közerkölcsöt,
személyiségi
jogot,
jó
ízlést
vagy
jó
erkölcsöt
sértenek;
amelyek
bármilyen
módon
jogellenesek;
amelyek
bármilyen
módon
a
jelen
Szabályzatba
ütköznek;
- amelyek exif adatai manipuláltak vagy törölték (amennyiben az exif adatok nem a kép készítésével, ill.
utómunkáival összefüggésben került módosításra vagy törlésre);
- amelyeket a Szervezők egyéb okból jónak lát törölni, így különösen akkor, ha a Felhasználó nem lett volna
jogosult regisztrálni, a kép Szervezők jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, vagy ha a Felhasználó a
Nyereményjáték
kezdete
előtt
készült
képpel
vesz
részt
a
Nyereményjátékban.
A Felhasználó, illetve fénykép kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve –
amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők tudomására, vagy bár a kizárás oka már a
nyeremény átadása előtt jutott a Szervezők tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a nyeremény átadása
után zárul le, úgy a már átadott nyereményét – amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét
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köteles visszaszolgáltatni a Szervezőknek, valamint köteles a Szervezőknek a kizárással kapcsolatos költségeit
megtéríteni.
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó, illetve fénykép helyett saját belátásuk
szerint egy másik Felhasználót, illetve fényképet hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetőek.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos
gyanú esetén a Szervezők a lehetőségeikhez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a
vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett
észrevételeket, információkat a Szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni. A Szervezők ilyen vizsgálatot
csak
az
adatkezelési
jogosultság
érvényességi
idején
belül
folytatnak
le.
A Szervezők attól függetlenül jogosultak dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve
információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás
megindítására legkésőbb 2017.09.30-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban
megvizsgálni a kizárás lehetőségét.
A Szervezők felelőssége
A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért.
A Szervezők nem szavatolják a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a
Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték, valamint a
Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására
törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek. Továbbá tekintettel arra, hogy a fényképek feldolgozása
(azok letöltése, illetve visszatöltése) szoftverrel történik, ezért a rendszerből fakadó hibákért a Szervezők nem
vállalnak felelősséget. A Szervezők ugyancsak nem tehetőek felelőssé azért, ha valamely Felhasználót, illetve
fényképet
nem
zárnak
ki
a
Nyereményjátékból.
A Szervezők kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a
Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből,
a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
Szabályzat módosítása
A Szerzők fenntartják a Szabályzat, illetve az abban megadott időpontok módosításának jogát. A Szabályzat
módosításáról a Szervezők a Képvadász fotósverseny oldalán keresztül értesítik a Felhasználókat.
Adatvédelmi nyilatkozat
A Szervezők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való
részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
Fénykép feltöltésével a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat az
alkalmazás működtetése, a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:
- név;
- telefonszám;
- e-mail cím; és
- levelezési cím.
A személyes adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik
meg. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig tart.
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról
és
címzettjéről.
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, törlését és zárolását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, az illetékes bíróság előtt érvényesítheti
jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.
Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült
megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval, vagy egyébként a Felhasználó bármikor
úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a
Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok
törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.
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Egyéb rendelkezések
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy az a Nyereményjátékban
részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény hatálya alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
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