A Promóció meghosszabbításra kerül 2019. április 30. 23 óra 59 percig (regisztrációs és
pályázási időszak vége), és ennek megfelelően a számlanyitási/bejelentkezési időszak is
meghosszabbításra kerül 2019. május 15-ig.
A Résztevők a Promócióban való részvétellel, azaz a Pályázat feltöltésével elfogadják a lenti
Promóciós leírást.

„GYERE VELÜNK AZ EFOTT-RA!” – Promóciós leírás
1. A Promóció szervezője
A jelen promóciós (továbbiakban: Promóció) szervezője és adatkezelője a Budapest Bank Zrt.
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cg.: 01-10-041037) (továbbiakban: Szervező).
A Promóció lebonyolítását és a kedvezmény juttatását egyaránt a Szervező végzi.
2. Részvételi feltételek
2.1. A Promócióban részt vehet:
Minden olyan természetes személy és magyar állampolgár, aki rendelkezik:





érvényes középiskolai diákigazolvánnyal vagy középiskolai tanulói jogviszony igazolással,
a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
valamint 2019. március 1-ig betöltötte a 16. életévét, de 2019. augusztus 1-én még nem múlt
el 20 éves (továbbiakban: Résztvevő).

2.2. A Promócióban nem vehet részt:



A Szervező, azaz a Budapest Bank Zrt. munkavállalói, gyakornokai, valamint külső
munkavállalói.
Aki korábban bármikor tagja volt vagy 2019-ben tagja a Budapest Bank által meghirdetett
„Együtt az osztály” pályázat nyertes osztályának.

3. A Promóció leírása
A Szervező 2019. március 12. 10 óra 00 perc meghirdeti a Promóciót a Budapest Bank Facebook
oldalán (www.facebook.com/budapestbank) közzétett bejegyzésben.
3.1. A Promócióban való részvétel feltételei







A Résztvevők személyes Facebook profiljukkal és becenevük, valamint lakcímük megadásával
regisztrálnak a www.budapestbank.hu/efott oldalon (továbbiakban: oldal).
A regisztráció során elfogadják a Promóció leírást, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot.
Egyes Résztvevők csapatokat hoznak létre (csapatkapitányok), amikhez egy megadott kód
segítségével további Résztvevőket (csapattagokat) toborozhatnak.
A csapatot létrehozó Résztvevő (csapatkapitány) a csapat létrehozásakor feltölti a
csapattagokat és önmagát ábrázoló közös képet vagy ilyen képekből álló GIF-et
(továbbiakban: Pályázat) a 4. pontban meghatározottak szerint.
Pályázatot csak csapatkapitány tölthet fel és csapatonként csak egy pályázat tölthető fel.
Egy csapatkapitány nem csatlakozhat csapattagként más csapathoz és egy csapattag csak egy
csapatnak lehet a tagja.





Egy csapatban minimum 5 Játékosnak kell lennie (csapatkapitány és csapattagok együtt).
Felső korlát nincs, egy csapathoz korlátlan számú Játékos csatlakozhat, függetlenül attól,
hogy hányan szerepelnek a Pályázatként beküldött közös képen vagy GIF-en.
Azok a Résztvevők, akik a Promóció időtartama alatt jelen Promóciós leírás szerint érvényes
Pályázatot töltenek fel, vagy csatlakoznak egy ilyen Pályázatot feltöltő csapathoz, részt
vesznek a Promócióban.
Egy csapatban a már Hello BB diákszámlával rendelkező Résztvevők száma maximum az
összes csapattag számának 10%-a lehet (10 Játékosból 1 fő), amitől egyedi mérlegelés
alapján a bank eltérhet.

3.2. A Pályázat beadásának szabályai:



A Promóció időtartama alatt a csapatot létrehozó Résztvevők (csapatkapitányok) kizárólag
egy alkalommal nyújthatnak be Pályázatot.
A beküldött és a Szervező által jóváhagyott Pályázat utólag semmilyen formában nem
módosítható.

4. A Pályázatra vonatkozó tartalmi megkötések




Pályázni egy az adott csapat tagjait (csapatkapitány és minimum további 4 fő csapattag)
ábrázoló közös képpel VAGY minimum 3, maximum 8 különböző beállítású közös képből
(amiket az adott csapat tagjai láthatóak) álló GIF-fel lehet.
A Szervező a Pályázatokat moderálás után teszi közzé az oldalon.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tartalmilag nem megfelelő Pályázatokat (4.2. pontban
foglaltak szerint) nem teszi közzé, erről e-mailben értesíti a Pályázatot feltöltő Játékost
(csapatkapitányt) és lehetőséget ad az új Pályázat benyújtására.

4.1. A Pályázatnak tartalmaznia kell




Kép esetén: Egy közös képet, amin az adott csapat tagjai (csapatkapitány és minimum
további 4 fő csapattag) szerepelnek.
 Javasolt képarány: 1:1 (négyzetes), minimum méret: 200x200 pixel.
GIF esetén: Minimum 3, maximum 8 különböző beállítású csapatfotót, amin az adott csapat
tagjai (csapatkapitány és minimum további 4 fő csapattag) szerepelnek.
 Az elkészült csapatfotókból bármilyen GIF-készítővel (pl. online, mobil applikáció)
elkészíthető a GIF (Pályázat).
 Javasolt képarány: 1:1 (négyzetes), minimum méret: 200x200 pixel.

4.2. A Pályázat nem tartalmazhat







A Büntető Törvénykönyv 335. §-ban felsorolt önkényuralmi jelképeket
Erőszakra, agresszióra, diszkriminációra felbujtó tartalmat
Kisebbségeket vagy bármilyen csoportot sértő utalást, tartalmat
Jogszabályban tiltott cselekedetekre ösztönző utalásokat, tartalmat
Pornográf tartalmat, közerkölcsöt és közízlést sértő tartalmat
Különleges adatot (Adatvédelmi törvény 3. § 3. pont)

4.3. A Pályázat feltöltése



Kép esetén: A Pályázatot PNG vagy JPG formátumban kell feltölteni az oldalra. Maximális
fájlméret: 5 MB.
GIF esetén: A Pályázatot GIF formátumban kell feltölteni az oldalra. Maximális fájlméret: 5
MB.

5. A Promóció időtartama
A Promóció 2019. március 12. 10 óra 00 perctől 2019. március 31. 23 óra 59 percig, vagy
visszavonásig tart.



Regisztrálni 2019.március 12. 10 óra 00 perctől 2019. március 31. 23 óra 59 percig.
Pályázni 2019. március 12. 10 óra 00 perctől 2019. március 31. 23 óra 59 percig.

6. Juttatások és Jogosultak
Juttatás: a 6.1. pontban foglaltak teljesítése után Résztvevőnként 1 db 6 napos diákbérletre
beváltható voucher a 2019. július 10-16. között megrendezésre kerülő EFOTT Fesztiválra.
6.1. A Juttatás feltételei





Azon résztvevők, akiknek a csapata a Promóció ideje alatt érvényes Pályázatot töltöttek fel
vagy egy meglévő érvényes Pályázatot feltöltő csapathoz csatlakoztak és 2019. április 15-ig
megnyitják Hello BB diákszámlájukat*, továbbá
jogszabály szerinti kétszeres ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot tesznek,
Budapest Internetbankot (Netbank) és Budapest Mobil Internetbankot (Mobil App)
igényelnek,
a számla és számlához tartozó bankkártya az EFOTT Fesztiválra történő belépéskor (karszalag
átvételnél) még élő és nem hátralékos (továbbiakban: Jogosultak).

*Hello BB számlacsomag részletek és kondíciók: www.budapestbank.hu/hellobb. A Hello BB
hirdetmény a fenti oldal alján a hirdetmények között található: „Lakossági számlavezetés”
hirdetmény.
Fizetési számlanyitás a Budapest Banknál:
 A Promóció meghirdetése után (2019.03.12. 10 óra 00 perc) a Budapest Bank
Ajánlóprogramban nyitott Hello BB diákszámlás ügyfelek nem vehetnek részt a Promócióban.


Ha egy Résztvevő nem rendelkezik fizetési számlával a Budapest Banknál, akkor (18. életévét
be nem töltött diákok esetén szülői jelenléttel, illetve a bank szabályozásának megfelelő
módon) meg kell nyitnia a regisztráció során megjelölt kapcsolattartó Budapest Bank
bankfiókban egy Hello BB diákszámlát. Számlanyitás során a bankfiókban jelezni kell, hogy a
számlát a „GYERE VELÜNK AZ EFOTT-RA!” Promóció keretén belül nyitja meg.



Ha egy Résztvevő már rendelkezik Hello BB diákszámlával a Budapest Banknál, akkor a
verseny adatlapon megjelölt kapcsolattartó Budapest Bank bankfiókban jeleznie kell, hogy az
ő Jogosult a „GYERE VELÜNK AZ EFOTT-RA!” Promóció keretében a Juttatására
(továbbiakban: bejelentkezés).

Jogosultak azok a csapattagok, akiknek a csapata a Promóció ideje alatt érvényes Pályázatot töltöttek
fel és 2019. április 15-ig teljesítik a 6.1. pontban foglaltakat.


Számlanyitási/bejelentkezési időszak: 2019. március 12. és 2019. április 15. között, fióki
nyitvatartási időben.

A Promóciós leírás 2.1. pontjában foglaltak megállapítására a számlanyitás alkalmával kerül sor. A
számlát nyitó Résztvevők kötelesek bemutatni a fióki ügyintézőnek érvényes személyi igazolványukat,
lakcímkártyájukat, valamint középiskolai diákigazolványukat, vagy a hallgatói jogviszonyról szóló
igazolásukat. Amennyiben egy Résztvevő ezt megtagadja, vagy bármely dokumentum érvénytelen,
vagy nem felel meg a 2.1. pontban foglaltaknak, a Résztvevőt a Szervező kizárja a Promócióból.

7. A Jogosultak kiválasztása
A Jogosultak értesítése a regisztráció során megadott e-mail címen a Promóció lezárása után 5 (öt)
munkanapon belül történik meg.
8. Adó- és egyéb fizetési kötelezettségek
A Promóció Juttatásainak juttatója a Budapest Bank Zrt., az ajándékok utáni adófizetési, adóbevallási
kötelezettségnek – szükség esetén - a Bank tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályokban
foglaltaknak megfelelően.
9. Juttatás átadása
A Jogosultak a 6.1. pontban foglaltak teljesítése után jogosultak a Juttatás átvételére. A Szervező a
Juttatást a regisztrációjuk során megadott e-mailben küldi el a Résztvevőknek a számlanyitási időszak
végnapját követő 5 (öt) munkanapon belül.
A kapott vouchert a Jogosultak a belépésre jogosító karszalagokra az EFOTT Fesztivál főbejáratánál a
Budapest Bank konténernél válthatják be.
A Jogosultak tudomásul veszik továbbá, hogy a Juttatás átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel
készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Budapest Bank
Zrt. jelen reklám promóciójához történő felhasználásához külön díjazás nélkül.
10. Adatvédelem
A csapatkapitány, mint a Pályázat feltöltője vállalja, hogy a Promócióban részt nem vevő (nem
regisztrált) személy nem szerepel a feltöltött képeken.
A Promócióban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Promóció során
szolgáltatott személyes adatok rögzítése az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történik, azokat a
Szervező kizárólag a Verseny lebonyolítása érdekében és saját marketing céljaira használhatja fel. A
Résztvevők a Promóció során közvetlenül a Szervező számára adják meg az adatokat.
A regisztráció során használt Facebook fiók azonosítóját (ID) a Szervező a Promóció lebonyolítása
érdekében a Promóció végéig tárolja.
Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról szóló
törvény előírásait (2011. évi CXII. törvény), az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A
pályázók a hozzájárulás megadása előtt jelen adatvédelmi szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást
kapnak az adatkezelés céljáról és kezelésének módjáról.
A Résztvevők a jelen Promócióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen
felhasználja a Résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit az érdekeltségébe
tartozó cégek reklámtevékenysége és a jelen Promóció lebonyolítása és dokumentálása céljára.
A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Promócióban való részvétel során megadott adatait a
Budapest Bank Zrt. kezeli. A jelentkezés önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje
a jelen Promóciós leírásban foglaltakat! A Jogosultak adatait az EFOTT Fesztivál végével (2019. július
15.), a nem Jogosult Résztvevők adatait a Verseny lezárását követő 30 napon belül töröljük.
A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy - az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel – a
Promóció lezárását követően a Részvevők bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak jelen
Promócióban rögzített célból történő kezelésének megszüntetését. Az adatkezelés megszüntetésére
vonatkozó kérelmet alábbi módokon lehet a Szervezőhöz eljuttatni:



E-mailben: efott@budapestbank.hu

A tárgyban tüntesse fel: „EFOTT”
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Juttatást nyilvános program keretében adja át, továbbá
publikálja vagy ismertesse a Jogosultak nevét és Pályázatát a tömegtájékoztatási médiumokban és
egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.
A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a
Résztvevők által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem
rendelkezők számára, a Résztvevők hozzájárulása nélkül nem adja ki.
A Résztvevők által tett nyilatkozatok:


A jelen Promóciós leírást megismertem, tudomásul vettem, az abban foglaltakat
megtartom. A 2.1. pontban lévő feltételeknek megfelelek.

11. Általános rendelkezések
Az adatszolgáltatás a Szervező részére történik. A Promócióban való részvétellel a Résztvevők
megerősítik, hogy teljes mértékben ismerik és tudomásul veszik a jelen Promóciós leírásban foglalt
rendelkezéseket, és kifejezik erre vonatkozó elfogadásukat.
A Szervező jogosult bármikor belátása szerint a Promóciót megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy
jelen Promóciós leírást módosítani. Továbbá a Szervező fenntartja a jogot a Promóció törlésére vagy
felfüggesztésére, a Juttatások átadásának részben vagy egészben történő megakadályozására, ha a
Promóció kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely
Résztvevő a Promóció lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon
rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Promóciós leírást, illetve a Promóció menetét
kiegészítse vagy módosítsa.
Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Résztvevő a jelen Promóciós leírás
rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely Résztvevő a
Promóció kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely
Résztvevő a Promóció lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el akkor a
Szervező az ilyen Résztvevőt értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.
A Promóciós leírásban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadóak.
Budapest, 2019. április 1.
Budapest Bank Zrt.
Szervező

