„Kerülj be a Szépműbe!” pályázatra vonatkozó szavazás – Részvételi feltételek
(továbbiakban: Szabályzat)
1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek
1.1. Szervezők
OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585,
továbbiakban: OTP Bank)
Kultúra 2008 Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-892000, továbbiakban: Szépművészeti Múzeum
1.2. Partner
A szavazás lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban: Partner):
Mito Social Kft. (1051 Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 9., 4. emelet Cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-956155)
2. A Szavazás célja a „Kerülj be a Szépműbe!” pályázat győztesének kiválasztása.
3. Az alkalmazás
3.1. A Szavazás során a mobilra is optimalizált https://otpvrmuzeum.hu oldalon (Továbbiakban:
Oldal) voksolhat kedvenc műalkotására, melyet az OTP VR Múzeumban tekinthet meg.
3.2. Azon felhasználók vehetnek részt a szavazásban, akik teljesítik a részvételi feltételeket.
3.3. Egy Felhasználó a Szavazás (az 5. pontban megjelölt) időtartama alatt kizárólag egyszer és
egy telefonszámról jogosult regisztrálni az Oldalon. Bizonyítható vagy vélelmezhető
többszöri regisztráció esetén Szervezők fenntartják a jogot, hogy Felhasználót jelen
dokumentum 8. pontja alapján a Szavazásból kizárja, szavazatát érvénytelenítse.
3.4. A Szavazás díjmentes.
4. Részvételi feltételek
4.1. A Szavazásban az a Felhasználó vehet részt, aki:
• cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személy,
• az alkalmazás részét képező online regisztrációs adatlapon (továbbiakban: Adatlap)
megadta a következő, valóságnak megfelelő személyes adatait: teljes név, születési
dátum, e-mail cím, telefonszám.
• az „Elfogadom a Részvételi feltételeket” checkbox bejelölésével elfogadta a
Szabályzatot és önkéntes beleegyezését adta adatainak a jelen szavazás
lebonyolításához szükséges mértékű kezeléséhez.
5. A Szavazás időtartama
5.1. A Szavazás 2018. október 8. 12:00 óra és 2018. október 21. 12:00 óra között tart. Szavazat
leadására 2018. október 21. 12:00-ig van lehetőség.
6. A Szavazás leírása
6.1. Felhasználó az Oldalon a ’Megnézem a VR kiállítást’ gombra kattintva megnyitja a virtuális
kiállítást.
6.2. Kiválasztja a számára legszimpatikusabb műalkotást.
6.3. A ’Regisztrálok’ gombra kattintva megjelenik az Adatlap, amit a 3.1 pont feltételei szerint
Felhasználó kitölt és a ’Regisztrálok’ gombra kattintva megerősít.

6.4. A ’Regisztrálok’ gomb megnyomását követően Felhasználó SMS-ben kapja meg
érvényesítő kódját. Az ’SMS kód’ nevű mezőt Felhasználó saját kódjával feltölti, majd az
’Érvényesítés’ gombra kattintva véglegesíti regisztrációját.
6.5. Amennyiben Felhasználó korábban már megadta adatait, de SMS kódját nem
érvényesítette, a ’Már regisztráltam’ gombra kattintva új kódot igényelhet, amellyel
véglegesítheti regisztrációját.
7. Nyertesek és nyeremények
7.1. A Szavazás keretein belül Nyereményben a Felhasználók nem részesülnek.
8. Általános rendelkezések
8.1. A Szavazásban való részvétel önkéntes. Amennyiben Felhasználó bármely okból nem felel
meg a Szabályzat feltételeinek, úgy Szervezők az érintett Felhasználót a Szavazásból
indoklás nélkül kizárhatják. Amennyiben Felhasználó a Részvételi feltételeket – annak
bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel,
a Szavazásból kizárásra kerül.
8.2. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen
manipulációt, szabálytalan szavazást, visszaélést, illetve a Szavazás szellemével bármilyen
módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, a Szavazásból indoklás nélkül kizárják, szavazatát érvénytelennek
tekintsék.
8.3. A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervezők az Oldalon közzé teszik.
Szervezők a Szavazás teljes időtartama alatt biztosítják a Szabályzat előbbiek szerinti –
folyamatos – elérhetőségét.
8.4. Szervezők és Partnerük a megadott személyes adatok valódiságáért nem felelnek.
Amennyiben Felhasználó valótlan adatokat szolgáltat, vagy más személyes adatait adja
meg, és az érintetteknek ebből kára származhat, polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési
eljárást kezdeményezhetnek Felhasználó ellen.
8.5. Szervezők fenntartják a jogot a Szavazás visszavonása és a Szabályzat módosítása,
illetőleg kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról, a visszavonásról
az Oldal felületén és/vagy az OTP Bank Facebook Oldalán posztban, vagy kommentben
értesítsék a Felhasználókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a
Felhasználók megtévesztését.
Kapcsolattartási e-mail cím: keruljbe@otpbank.hu
9. A Szervezők felelőssége
9.1. A Szervezők kizárják a felelősségüket a Szavazásban részt vevő téves, pontatlan vagy
hiányos adatszolgáltatásából, továbbá a Szavazással kapcsolatos vagy bármely harmadik
személy által elszenvedett károk tekintetében.
9.2. Szervezők a rajtuk kívül álló okból bekövetkező, az Oldal felületén felmerülő olyan
meghibásodásokért, amelyek az Oldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő,
vagy végleges leállását, szünetelését, illetve az Oldal céljának elérését akadályozó, illetve
meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem
felelnek. Az Oldalon szereplő Adatlap kitöltésével Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
Szavazás technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket

kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a szerver
meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás,
a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervezők az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag
felmerült károkért helytállni nem tartoznak.
9.3. Szervezők fenntartják a jogot, hogy jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassák, illetőleg a Szavazást visszavonják, azzal a feltétellel, hogy erről a
Felhasználókat megfelelően tájékoztatják.
10. Adatkezelés
10.1. A Szavazásban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervezők (adatkezelők) és
Partner (adatfeldolgozó) a Felhasználók ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és
dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Szavazás során szolgáltatott személyes
adatokat a Szervezők, valamint Partner - a Szabályzat elfogadásával adott felhatalmazás
alapján - az alábbi célból kezelik és dolgozzák fel:
a) a Szervezők közös adatkezelés keretében a szavazás lebonyolítása, s ennek keretében a
Felhasználók szavazatának számának mérése és korlátozása a Szabályzat 3.3 pontjának
megfelelően)
b) az OTP Bank Nyrt. önálló adatkezelőként a Tájékoztató adatkezelésről dokumentumban
foglaltak és a Felhasználók külön nyilatkozatban adott, erre irányuló kifejezett hozzájárulása
alapján a saját termékeit és szolgáltatásait érintően közvetlen reklámcélú megkeresést
(ajánlatot) küldjön a Felhasználók részére, valamint
c) a Szépművészeti Múzeum önálló adatkezelőként a Felhasználók külön nyilatkozatban
adott, erre irányuló kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen reklámcélú megkeresést,
tevékenységével kapcsolatos hírlevelet küldjön részükre az alábbi linken keresztül elérhető
tájékoztatóban
foglaltak
szerint:
https://www.szepmuveszeti.hu/kozerdeku_adatok/adatkezelesi-tajekoztato-hirlevelhez-esnyeremenyjatekban-valo-reszvetel-targyu-adatkezelessel-kapcsolatban-1854.

10.2.

A 10.1 a) pontban meghatározott adatkezelés céljai kapcsán kezelt adatok teljes
köre:
teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám.
10.3. A hozzájárulás megadása önkéntes, és a Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását
bármikor, korlátozás nélkül az Szervezőknek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést
a Felhasználó az alábbi kapcsolattartási címre küldheti: informacio@otpbank.hu vagy
info@szepmuveszeti.hu. A hozzájárulás visszavonása a Felhasználóra nézve nem jár
következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti,
– a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
10.4. A Szervezők a 10.1 a) pont szerinti célból az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de
legfeljebb 2019.02.08.-ig kezelik.
A a 10.1 a) pontban meghatározott adatkezelési cél kapcsán a 3. pont szerinti Részvételi
feltételek meglétének ellenőrzését és a szavazás lebonyolítását a Szervezők mint
adatkezelők végzik el. Ennek kapcsán az adatokat a Mito Social Kft. dolgozza fel, mint
Partner és adatfeldolgozó, akinek elérhetősége az alábbi: [1053 Budapest, Károlyi utca 9.,
4. emelet, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155].

10.5. A Szervezők és Partner, mint adatfeldolgozó szavatolják, hogy az adatkezelés és
adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános
Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.
A Felhasználók a Weboldalon a „Elfogadom a Részvételi szabályzatot” checkbox
bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, a
„Hozzájárulok adataim tájékoztató szerinti kezeléséhez” checkbox bejelölésével
hozzájárulnak adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez, a Szervezők és Partner
(adatfeldolgozó) pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.
10.6 A Résztvevő – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az
adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
10.7.
Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.,
Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe:
informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap:
www.otpbank.hu).
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Asztalán Csaba (postacíme: 1131 Budapest,
Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu).
Szépművészeti Múzeum

11. Jogorvoslati lehetőségek
11.2.

A Felhasználó az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai
megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőkhöz a 10.7 pontban
meghatározott elérhetőségeken.

11.3.

11.2. A Felhasználó továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax:
+36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Felhasználónak joga van más,
így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban
létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

11.3. Az adatkezelőkkel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Felhasználó a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége
az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a Felhasználó szokásos
tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely
szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.
Budapest, 2018. október 8.
OTP Bank Nyrt.

Kultúra 2008 Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.

