Az E.ON Energy Globe Magyarország verseny részvételi feltételei
1. A VERSENY CÉLJA
Az E.ON Energy Globe Magyarország díj célja, hogy olyan energiatudatos és/vagy fenntarthatósági
projekteket mutasson be a hazai közönségnek és a világnak, melyek megoldást nyújthatnak
a környezeti, energetikai problémákra, valamint elősegítik a fenntarthatóságot, a hatékony
energiafelhasználást, és/vagy a minél szélesebb körű zöldenergia felhasználást helyezik előtérbe
(a továbbiakban: ”Verseny”).
2. A VERSENY SZERVEZŐJE
A Verseny szervezője az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; a továbbiakban:
”Szervező”).
3. A KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS IDŐTARTAMA
A szakmai zsűri által kiválasztott Pályázatokra 2018. febuár 1.-február 28. közötti időszakban lehet
szavazni a www.energy-globe.hu oldalon. A szavazás 2017. február 28-án éjfélkor lezárul.
4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
4.1 Szavazás és a kategórianyertes Pályázatok kiválasztása
4.1.1	A szavazásra nyitva álló időtartam alatt a Weboldalon szavazni lehet a Zsűri által
kiválasztott Pályázatokra. Szavazat leadására bármely magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár
jogosult, aki érvényesen regisztrál a Weboldalon a következő személyes adatainak
a megadásával: név, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, és a megfelelő mező
bejelölésével elfogadja a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt, valamint külön
hozzájárul a marketing célú megkereséshez.
4.1.2	Minden szavazó kizárólag egy Pályázatra szavazhat, amit a Szervezőnek jogában áll
ellenőrizni. A Verseny szempontjából a szavazókra a Szabályzat Pályázókra vonatkozó
rendelkezései megfelelően irányadók.
4.1.3	Szervező a közzétett Pályázatokra leadott érvényes szavazatokat a közönségszavazás
lejártát követően összesíti, és ennek alapján kategóriánként egy kategórianyertes
Pályázatot határoz meg. A kategórianyertes Pályázatok azok lesznek, amelyekre a legtöbb
érvényes szavazat érkezett. Szavazategyenlőség esetén az a Pályázat minősül nyertesnek,
akit a zsűri elnöke kiválaszt a szakmai zsűritagokkal egyeztetve. Amennyiben a nyertes
Pályázat bármilyen okból kizárásra kerül, helyette a sorban következő legtöbb szavazatot
kapott Pályázat lesz a kategórianyertes.
4.1.4	A kategórianyertes Pályázatok kihirdetésére az 5.3 meghatározott módon kerül sor.
4.2 A
 z átfogó nyertes és az Ötlet kategória kategórianyertes Pályázatának kiválasztása
4.2.1	A Verseny átfogó nyertesét a zsűri választja ki áprilisban az 5 kategóriából (Vállalat,
Önkormányzat, Épület, Jövő generációja, Egyéni kezdeményezések).

4.2.2	Az Ötlet kategória nyertesét szintén a szakmai zsűri választja ki annak mérlegelése mellett,
hogy a nyertes mennyire tudja hasznosítani a külföldi szakmai mentoringot, tréninget
tartalmazó kategóriadíjat
4.3 Szavazók közötti sorsolás
4.3.1	Szervező a 4.1 . pont szerinti szavazáson szavazatot leadó személyek közül
2018. március 5-én 10:00-kor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő
gépi sorsolással összesen 4 db nyertes szavazót sorsol ki, tehát az adott héten szavazatot
benyujtók közül kerülnek ki a Nyertesek, azaz 4 héten keresztül heti egy Nyertes.
A sorsolás helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 17.
• 1. hét: 2018. február 1. 00:00 – 2018. február 7. 23:59 között az emailben megerősített
szavazatot tevők közt
• 2. hét: 2018. február 8. 00:00 – 2018. február 14. 23:59 között az emailben megerősített
szavazatot tevők közt
• 3. hét: 2018. február 15. 00:00 – 2018. február 21. 23:59 között az emailben megerősített
szavazatot tevők közt
• 4. hét: 2018. február 22. 00:00 – 2018. február 28. 23:59 között az emailben
megerősített szavazatot tevők közt
4.3.2	A Szervező a sorsoláson összesen 16 db tartaléknyertest sorsol ki, tehát hetente
négyet. A hetente 1 (azaz egy) db. iPhone X kisorsolásának esetén, a Szervező 4 (azaz
négy) db pótnyertest sorsol ki a gépi sorsolás alkalmával. A tartaléknyertesek a kihúzás
sorrendjében válnak jogosulttá az adott nyereményre az 5. részben írtak szerint,
amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Versenyből a Szabályzatban
meghatározott okból kizárásra kerül, vagy a nyereményt nem veszi át.
5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1 Nyeremények:
A közönségszavazók között: összesen 4 db Iphone X telefont sorsolnak ki a Szervezők.
5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható és más nyereményre nem
cserélhető.
5.3 A
 Szervező a nyertes szavazókat március 6-án értesíti a regisztrációkor megadott
telefonszámon. Amennyiben a nyertes az értesítésre 5 munkanapon belül nem reagál, úgy
a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Pályázata kizárásra kerül.
6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt
a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség
nem terheli.
7. INFORMÁCIÓ A VERSENYRŐL
A Verseny hivatalos és legfrissebb szabályzata a www.energy-globe.hu weboldalon elérhető.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
8.1 A jelen Szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Versenyben érvényes szavazatot
leadott szavazóként részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1	a Szervező, mint adatkezelő, valamint kapcsolt vállalkozásai a nyereményjátékkal
kapcsolatban szükség esetén (pl. nyeremény átadása) célból megkeressék őket a szavazás
során megadott elérhetőségeiken;
8.1.2	a nyertesekről és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet
a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező a versenyhez kapcsolódó ajánlásában, illetve
hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében,
akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
8.1.3	részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését.
A megadott személyes adatok kezelője az E.ON Hungária Zrt. mint adatkezelő.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-67496
Adatfeldolgozók a Szervező megbízásából a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft.
8.2 A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak,
illetve a szavazónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken az info@energy-globe.hu e-mail címen.
A Szervező adatkezelési szabályzata továbbá elérhető itt.
8.3 Ezen kívül a szavazót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben
a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a szavazó
bírósághoz fordulhat. A szavazó az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak
megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.
8.4 A
 szavazó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy
annak megbízottja a 8.1. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó
nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve):
az info@energy-globe.hu e-mail címeken.
8.5 A szavazó tudomásul veszi, hogy a Versenyből való kizáráshoz vezet, ha a Verseny
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény kisorsolása, átadása előtt kérelmezi
8.6 A
 szavazó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Verseny időtartama alatt kizárólag a direkt
marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Verseny
szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott
személyes adatait továbbra is kezelheti.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1 A
 Nyeremény átadásának – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső –elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A
 Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal,
a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti.
9.3 A
 Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás
folytán a Pályázók, szavazók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem
nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal.
9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely szavazó részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve
a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást, csalást,
vagy a jogszabályok megsértését tapasztalja vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy
a szavazót azonnali hatállyal kizárja a Versenyből.
9.5 H
 a a szavazó a regisztráció, illetve szavazás közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
9.6 S
 zervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.7 A jelen Versenyre és Szabályzatra irányadó jog a magyar jog.
9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Verseny feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide
értve a Verseny megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező legkésőbb
2 munkanapon belül közzéteszi a Weboldalon.
9.9 A
 verseny kommunikációja a Szervező, mint az Energy Globe Magyarország díj licensz
magyarországi tulajdonosának, kizárólagos jogköre, beleértve a www.energy-globe.hu oldal
tartalmának felhasználását, kezelését, a verseny sajtó felé való kommunikációját, a logó és key
visual-ek használatát.
9.10 S
 zervező fenntartja a jogot a Verseny lebonyolításához szükséges mértékben nem
együttműködő Pályázónak a Versenyből való kizárásához.
Budapest, 2018. 01. 31.

E.ON Hungária Zrt.
Szervező

