NYARAL A CSALÁD!
A MÁV Zrt. sorsolásos nyereményjátéka a Családok Éve programhoz kapcsolódva
A MÁV Zrt. NYARAL A CSALÁD! címmel nyereményjátékot hirdet a Családok Éve
programhoz kapcsolódva, amelynek két fődíja egy-egy 1 hetes családi nyaralás maximum 5
fő részére: Balatonfüreden 2018. július 30 - augusztus 6. között, vagy Harkányban 2018.
augusztus 12-19. között, teljes ellátással, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
gyógyszállóiban. A nyereményjátékon a MÁV Zrt. bármely 18. életévét betöltött
munkavállalója részt vehet, amennyiben legalább három 18 év alatti gyermeke van. A
nyereményjátékra minimum három 18 év alatti gyermekkel lehet jelentkezni, akik 2018.
augusztus 19. napjáig nem töltik be 18. életévüket. A nyaraláson maximum 5 fő vehet részt
(egy felnőtt és három vagy négy 18 év alatti gyermek, vagy két felnőtt és három 18 év alatti
gyermek).
A nyereményjátékon való részvétel feltétele: a jelentkező családoktól a vasúttal kapcsolatos
fotót, rajzot, verset, történetet, vagy bármilyen kreatív alkotást (a továbbiakban pályamű)
várunk, amely egy borítékban elhelyezhető.
A pályaműveket 2018. június 4-től legkésőbb június 22. (péntek) 14:00 óráig személyesen
lehet leadni a MÁV Zrt. bármely humánpartnerének.
A nyereményjátékra beküldött pályaműveket semmilyen módon nem hozzuk nyilvánosságra,
azok tartalmát kizárólag a Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes szervezet és a
Kommunikációs igazgatóság pályáztatásban résztvevő munkatársai ismerik meg.
A nyertesek kiválasztása sorsolással történik.
Sorsolás közjegyző előtt: 2018. június 25 – július 5. között.
A nyertesek kihirdetése: 2018. július 7-én a Vasutasnapi Juliális ünnepségeken. A
nyerteseket a megadott kapcsolattartási címeken (telefon, e-mail cím) is értesítjük.
A felhívás megjelenik: MÁV Hírlevélben, plakátokon, szórólapokon, e-mailben a
munkáltatói jogkörgyakorlók és humánpartnerek közvetítésével.
A MÁV Zrt. a nyereményjátékkal összefüggésben képes beszámolót készít (családi nyaralás
képekben - saját fotók felhasználásával, interjú a családdal), amelyet a MÁV Zrt. belső
kommunikációs csatornáin (pl. Vasutas Magazin, MÁV Hírlevél), és külső szakmai
eseményeken is bemutathat.
A fődíj az 1 hetes szállás és teljes ellátás biztosítására terjed ki, amelyet a MÁV Zrt.
munkavállalója évi rendes szabadsága terhére vehet igénybe. A nyeremény a nyaralással
kapcsolatos egyéb költségtérítést (pl. busz, IC pótdíj, stb.) nem foglal magába.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
•
•
•
•

•

•

A vasúttal kapcsolatos pályamű leadása.
A nyereményjátékra minimum három 18 év alatti gyermekkel lehet jelentkezni, akik
2018. augusztus 19. napjáig nem töltik be 18. életévüket. A nyaraláson maximum 5 fő
vehet részt (1 vagy 2 felnőtt + minimum három gyermek).
A nyereményjátékon való részvétel ingyenes.
A pályázattal együtt benyújtandó a jelen kiírás mellékletét képező, aláírt felhasználási és
adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat is, tekintettel arra is, hogy a MÁV Zrt. a Családok
Éve programhoz kapcsolódó NYARAL A CSALÁD sorsolásos nyereményjáték
nyerteseinek bemutatásával ki kívánja fejezni a nagycsaládos munkavállalói iránti
odafigyelését, ezzel is erősítve e munkavállalók elköteleződését.
A nyereményjátékra való jelentkezés érvénytelen abban az esetben, ha a pályázat nem
tartalmaz pályaművet, illetve a jelentkezési feltételként megszabott hiánytalanul kitöltött
és aláírt nyilatkozatot.
Az alábbi adatokat kérjük feltüntetni a pályamű beküldésekor:
Pályázó neve (vezetéknév, keresztnév)
Pályázó törzsszáma
Kapcsolattartási adat (telefonszám, e-mail cím)
A játékban részt vevő felnőttek száma
A játékban részt vevő gyermekek száma

A nyereményjátékra való jelentkezés leadása:
A jelentkezéseket zárt és megcímzett borítékban kell leadni személyesen a MÁV Zrt. bármely
humánpartnere részére.
A jelentkezés leadásakor a humánpartner részére személyesen be kell mutatni a játékban részt
vevő minimum három, 18 év alatti gyermek életkorát hitelt érdemlően igazoló
dokumentumokat (pl. személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat). A
dokumentumokat a humánpartner megtekinti, azokról nem készít másolatot, nem rögzít
adatot. A gyermekek életkorára vonatkozó feltételek meglétét a gyermekek számának
megjelölésével a humánpartner a zárt borítékon aláírásával igazolja.
A borítékot a humánpartner juttatja el a megadott címre vonalpostával.
Amennyiben a jelentkező nem tudja a játékban részt vevő legalább három, 18 év alatti
gyermekének adatait hitelt érdemlően igazolni, a humánpartner a jelentkezést nem veszi át.
A boríték címzése:
MÁV Zrt. Vállalati érték menedzsment szervezet
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Amennyiben a jelentkező a nyereményjátékra beadott alkotást vissza szeretné kapni, azt az
eredményhirdetést követő 5. munkanapig a MÁV Zrt. Vállalati érték menedzsment
szervezeténél teheti meg személyesen. Ezt követően a beadott alkotások megsemmisítésre
kerülnek.

FŐDÍJAK:
1.) CSALÁDI NYARALÁS BALATONFÜREDEN
Időpont: 2018. július 30. – augusztus 06.
8 nap/7 éjszaka összesen maximum 5 fő részére (egy felnőtt és három vagy négy 18 év
alatti gyermek, vagy két felnőtt és három 18 év alatti gyermek), 2 különálló, nem
összenyitható, pótágyazható szobában elhelyezve, teljes ellátással.
A gyógyszálló Balatonfüreden, a Balatontól és a híres Tagore sétánytól 250 méterre
csendes, nyugodt környezetben található, a Balatonra néző erkélyes, zuhanyzós, TV-vel,
hűtőszekrénnyel felszerelt kétágyas szobákkal. Wifi elérhetőséget és széfet biztosítanak.
A nyeremény teljes ellátást tartalmaz, a gyógyszálló éttermében kétféle (A, B)
menüválasztásos rendszerben reggeli, ebéd és vacsora ingyenesen biztosított.
Gépkocsival érkezőknek ingyenes zárt parkoló áll rendelkezésre.

2.) CSALÁDI NYARALÁS HARKÁNYBAN
Időpont: 2018. augusztus 12 – augusztus 19.
8 nap /7 éjszaka összesen maximum 5 fő részére (egy felnőtt és három vagy négy 18 év
alatti gyermek, vagy két felnőtt és három 18 év alatti gyermek) II. emeleti 2x2 ágyas
pótágyazható szobában elhelyezve, teljes ellátással.
Az intézet Harkány központjában, 100 méterre található a Harkányi Gyógyfürdő
bejáratától. A szobák fürdőszobával, televízióval, hűtővel felszereltek. Wifi elérhetőséget
biztosítanak. A nyeremény teljes ellátást tartalmaz, az intézet éttermében kétféle (A, B)
menüválasztásos rendszerben reggeli, ebéd és vacsora ingyenesen biztosított.
Gépkocsival érkezőknek ingyenes zárt parkoló áll rendelkezésre.

3-4-5. HELYEZETTEK DÍJAI:
A fődíjon felül kisorsolunk még további három családot, akik az alábbi két díjat nyerik
el:
1.) Ingyenes családi belépő a Magyar Vasúttörténeti Parkba (érvényes: 2018. december
31-ig)
és
2.) Családi Gyermekvasút jegy (érvényes: 2018. december 31-ig).

JOGI FELTÉTELEK
SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI, SZEMÉLYISÉGI JOGOK
•

•

•

•

•

•
•

A beadott pályaművek nem kerülnek nyilvánosságra, azokat kizárólag a
Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes szervezet és a Kommunikációs igazgatóság
munkatársai tekintik meg.
Amennyiben a jelentkező a nyereményjátékra beadott alkotását vissza szeretné kapni,
azt az eredményhirdetést követő 5 munkanapig a MÁV Zrt. Vállalati érték
menedzsment szervezeténél teheti meg személyesen. Ezt követően a beérkezett
alkotások megsemmisítésre kerülnek.
A nyereményjátékkal összefüggő adatok kezelését a MÁV Zrt. Vállalati érték
menedzsment szervezet végzi (székhelyeik: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5460.).
A nyereményjátékra beadott pályamű benyújtásával a pályázó elismeri, hogy a jelen
sorsolásos nyereményjáték kiírásban foglalt feltételeket megértette és annak minden
pontját elfogadja. A nyereményjátékon való részvétel érvényességi feltétele a jelen
kiírás 1. számú mellékletét képező nyilatkozat hiánytalan kitöltése és aláírása valamint
a pályaművel együtt történő benyújtása. Az elfogadó nyilatkozat aláírásával és
megküldésével a művekre vonatkozó felhasználási szerződés létrejön a
nyereményjáték kiírói, illetve a szerző között. Az elfogadó nyilatkozat hiánytalan
kitöltésével és aláírásával valamint megküldésével a jelentkező kifejezetten hozzájárul
a nyereményjátékkal összefüggésben készített képes beszámoló (családi nyaralás
képekben - saját fotók felhasználásával, interjú a családdal) közreadásához a MÁV
Zrt. belső kommunikációs csatornáin (pl. Vasutas Magazin, MÁV Hírlevél), és külső
szakmai eseményeken.
A nyereményjátékra jelentkező szavatol azért, hogy a pályamű saját szellemi alkotása,
annak felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, a pályamű jogtiszta, senki
szerző-, felhasználási és személyiségi jogát nem sérti. A nyereményjátékra jelentkező
a fentiekért teljes körű felelősséget vállal.
A nyereményjátékra jelentkező a pályamű benyújtásával kifejezetten lemond a
felhasználási jog engedélyezéséért járó díjazásról.
A pályamű benyújtásával egyidejűleg átadott hiánytalanul kitöltött és aláírt elfogadó
nyilatkozatban a nyereményjátékra jelentkező – tekintettel arra is, hogy a MÁV Zrt. a
Családok Éve programhoz kapcsolódó NYARAL A CSALÁD sorsolásos
nyereményjáték nyerteseinek bemutatásával kívánja fejezni a nagycsaládos
munkavállalói iránti odafigyelését, ezzel is erősítve e munkavállalók elköteleződését –
hozzájárul ahhoz, hogy a játékkal összefüggésben (így különösen a díjátadó
eseményen) a nyertesek névsorát ismertessék, ott róla/róluk kép-és hangfelvétel
készüljön, melyeket a nyereményjáték kiírói nyilvánosságra hozhatnak. A kép- és
hangfelvételek készítésével összefüggésben a nyereményjátékra jelentkezők anyagi
ellentételezésre nem jogosultak.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
1.

Az adatkezelés célja

-

A MÁV Zrt. által meghirdetett NYARAL A CSALÁD sorsolásos nyereményjáték
lebonyolítása.
A családi nyaralásról szóló képes beszámoló és interjú megjelentetése a MÁV Zrt.
belső kommunikációs csatornáin és külső szakmai eseményeken.

2. Az adatkezelés jogalapja
A pályázó hozzájárulása.
Az 1. pontban jelzett adatkezelési célok esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelete 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) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg, az Ön hozzájárulása
szükségességét.

3. Adatkezelő
Név:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-042272
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
10856417-2-44

5. A kezelt adatok köre, kezelése
Adatcsoportok
Pályázó neve
Pályázó törzsszáma
Kapcsolattartási adat
Beadott pályamű

Személyes adat
Családnév
Utónév
Törzsszám
E-mail cím

Az adatkezelés célja
a pályázat lebonyolítása, a nyereményjátékról
szóló beszámoló megjelentetése
a pályázat lebonyolítása, a nyereményjátékról
szóló beszámoló megjelentetése
a pályázat lebonyolítása
a pályázat lebonyolítása

Telefonszám

a pályázat lebonyolítása

Beadott
pályamű

a pályázat lebonyolítása

6. Az adatok kezelése
Az Ön által megadott adatokat kizárólag a NYARAL A CSALÁD! sorsolásos
nyereményjátékkal összefüggésben a MÁV Zrt. Humánerőforrás vezérigazgatóhelyettes
szervezet és Kommunikációs igazgatóság szakemberei kezelik.
7. Az adatkezelés időtartama
Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő 2018. július 7-i Vasutasnapi Juliális
ünnepségeken megtartott eredményhirdetést követő 5 munkanapig, nyertes pályaművek
esetén 365 napig tárolja. A személyes adatai ezt követően 2018. július 16-án, illetve 2019.
július 8-án véglegesen törlésre kerülnek, a nyereményjátékra beadott alkotásokat
megsemmisítjük, így azok visszaállítása, visszaadása utólag már nem lehetséges.
8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön a MÁV Zrt. Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes szervezetnél (1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 54-60.) írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.
Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól,
továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető
formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a
tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az
Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést.
8.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely
visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
8.3. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel
összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
•
adatkezelés célja,
•
az érintett személyes adatok kategóriái,
•
az adatkezelés időtartama,
•
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
•
az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,

•
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát –
amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja.
Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
8.4. Az adatok módosítása (helyesbítése), törlése
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes
adatok kiegészítését.
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak
törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha
azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok
tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság
elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó
jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá szükségesek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.
8.5. Az adatok zárolása (korlátozása)
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait
az Adatkezelő zárolja (korlátozza) amennyiben:
•
•
•

vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben
az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az
Ön kérésére történt zárolás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.
9. Adatbiztonság
Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
-

Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket
o amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági
szabályzatban (RIBSZ) foglaltaknak megfelelően működjenek,

-

-

o biztosítja, hogy a felhasználók a korábban meghatározott azonosítási
(authentication) és jogosultsági szint (authorisation) szerint érjék el az
alkalmazás funkcióit és az adatokat,
o valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról,
továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott
adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A
feltöltött állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és
egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
A rendszer számítástechnikai elemei a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1012
Budapest, Krisztina krt. 37.) mint Adatfeldolgozó szervertermében találhatók meg.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés
ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Adatkezelő a beérkezett papíralapú pályaműveket zárt szekrényben tárolja. (A
adatfeldolgozás, tárolás helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Humánerőforrás
vezérigazgató-helyettes szervezet.) Adatkezelő a beérkezett pályaműveket a 7. pontban
megjelölt időpontban megsemmisíti.
11. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet,
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet –
annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is
fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye illetve
tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő
kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.
Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, az
adatvédelmi tisztviselő az adatvedelem@mav.hu elérhetőségen áll rendelkezésre.
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van,
szüksége, a fuchs.adrienn@mav.hu e-mail címre írhat.

12. Releváns jogszabályok:
-

-

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.)
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
MÁV Zrt. Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes
szervezet

1. számú melléklet
Nyilatkozat

A szerzői és felhasználói jogokról szóló felhasználói szerződés jogi feltételeit megismertem és
elfogadom.
Az adatok megadásával és a jelentkezés benyújtásával hozzájárulok adataim az Adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint a sorsolásos nyereményjátékon való
részvételi feltételekhez.
Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és megértettem. Aláírásommal
hozzájárulok a személyes adataimnak a jelentkezésem elbírálása céljából, a tájékoztatóban
megjelölt feltételekkel való kezeléséhez. *(Kérjük a választ jelölje X-el!)
□Igen

□Nem

Hozzájárulok nyertes jelentkezésem esetén ahhoz, hogy az általam beadott alkotás és nevem a
szerzői és felhasználói jogokról szóló felhasználói szerződés jogi feltételeiben foglaltak
szerint a MÁV-csoport kommunikációs csatornáin megjelentetésre kerüljön.* (Kérjük a
választ jelölje X-el!)
□Igen

□Nem

Kifejezetten hozzájárulok a nyereményjáték eredményhirdetésén kép- és hangfelvétel
készítéséhez és közzétételéhez, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a nyertesek névsorát
ismertessék, amelyeket a nyereményjáték kiírói nyilvánosságra hozhatnak. *(Kérjük a választ
jelölje X-el!)

□Igen

Dátum*:

A * jelölt rész kötelezően kitöltendő!

□Nem

Aláírás*:

