PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
A DKV Zrt. VAT? MOBILITY! játékának hivatalos részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata
1. A játék szervezője
A „VAT? MOBILITY?” játék, továbbiakban „Játék” hivatalos szervezője a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
(székhely: 4025, Debrecen, Salétrom utca 3.), továbbiakban „Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést
a Szervező látja el.
1. A játék célja
A cél, hogy egy osztályon/csoporton és egy adott oktatási intézményen belül minél több diák vegyen részt
a Mobilitási Héttel kapcsolatos megmozduláson. A környezetvédelem, a közösségi közlekedés népszerűsítése.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehetnek a Debrecenben működő vagy üzemelő óvodák, általános iskolák
és középiskolák csoportjai, osztályai, továbbiakban „Pályázók”. Tehát a Játékban a Pályázók nem egyénileg, hanem
csoportosan vehet részt.
A Játékban a Pályázók a részvétellel elfogadják a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket, valamint
hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben megnyerik a Játékot, az eredményhirdetésen megjelenik és sajtónyilvános
eseményen veszik át a díjat.
A Játékban való részvétel kiemelt feltétele: a Pályázó az aktivitásról készült fotó mellé köteles nyilatkozatot
is mellékelni arra vonatkozóan, hogy a fényképen szereplő 16 évet betöltött gyermek, illetve 16 év alatti
gyermek estén szülője/gondviselője, hozzájárult ahhoz, hogy a képet közzétegyük jelen Szabályzatban
megjelölt felületeken.
Ennek hiányába a Pályázó jelentkezése érvénytelen.
3. A játék menete
A Játékban a Pályázók szervezzenek, a Mobilitási Héthez kapcsolódó aktivitást, amelyről fotókat készítenek.
Az aktivitás típusa a pedagógus kreativitásán múlik, példaszinten a következő lehet:
- rajzverseny
- közlekedéssel kapcsolatos tanóra megtartása
- közlekedési KRESZ-verseny megtartása iskolán vagy osztályon/csoporton belül
- versírás, vagy meseírás a közösségi közlekedés, környezetvédelem jegyében
4. A játék időtartama
A Játék 2019. szeptember 2-től 26-ig tart, az alábbi időbeosztás szerint:
- 2019. szeptember 2-től 20-ig aktivitás megszervezése az intézményen belül
- 2019. szeptember 10-től 20-ig a fotók beküldése a kommunikacio@dkv.hu e-mail címre. A fotók
beküldésekor meg kell jelölni az intézmény nevét, az osztály/csoport nevét és az osztályfőnök/
csoportvezető/pedagógus nevét, illetve, néhány soros leírást a képen látható tevékenységről.
- 2019. szeptember 10-én 0:00-tól 26-án 15 óráig a fotók kedvelése a DKV hivatalos Facebook oldalán
(www.facebook.com/dkvdebrecen)
- 2019. szeptember 27. eredmény összesítése, nyertesek értesítése
- 2019. október 2. sajtónyilvános eredményhirdetés
Aktivitást a tanév első napjától lehet szervezni, azonban a képet csak szeptember 10-től lehet elküldeni.
A Szervező vállalja, hogy a fénykép elküldését követő 1 munkanapon belül felölti a DKV Facebook oldalra,
egy az erre létrehozott Fényképalbumba, az intézmény és a osztálycsoport megnevezésével.
5. Díjazás
A Szervező a Játékban három kategóriában hirdet nyertest, két szinten.
a. A DKV hivatalos Facebook oldalára feltöltött képre a legtöbb lájkot gyűjtött Pályázók nyereménye
papírírószer utalvány, bruttó 15 000 Ft értékben, melyet a Palker Papír Kft.-nél vásárolhatnak le.
b. A legtöbb lájkot összegyűjtött intézmény nyereménye egy 30 km-re szóló, városon belül felhasználható
különjárat.
A nyeremények készpénzre nem válthatóak!

6. Egyéb szabályok
Egy osztály/csoport csak egy alkotással nyerhet, azzal, amelyikre a legtöbb lájkot kapta.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (számítógépes)
manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen
módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy
a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Szervező etikátlannak tartja az úgynevezett "lájk vadászatot", tehát nem támogatja, hogy a pályázók anyaga
megosztásra kerüljön lájk gyűjtés céljából bármely Facebookon lévő csoportban, vagy hivatalos oldalon.
A szavazáson részt vevő pályázatok megosztása csak magán személy profiljának üzenőfalán, nyilvánosan
engedélyezett. A szervező fenntartja a jogot, arra, hogy a lájkok forrását, a csoportokban való megosztását
ellenőrizze és ha etikátlan magatartást tapasztal, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Szervező kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam
alatt a Facebook oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, megszüntesse.
A pályázat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik
a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
7. Felelősség kizárás
A játékban felmerülő, vagy adatfeltöltésből származó hiányosságért (névelírás, téves adatfelvitel stb.)
a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés, feltöltés során, vagy azt
követően a Szervezőnek módjában áll ellenőrizni.
8. Adatkezelési szabályok
A Játékban való részvétellel a Pályázó vállalja és elfogadja, hogy a Szervező az aktivitásról készült fényképet
nyilvánosan
közzéteszi
a
www.dkv.hu
internetes
oldalon,
a
DKV
Facebook
oldalán,
(www.facebook.com/dkvdebrecen), valamint közlemény formájában közzéteszi a helyi média felületein, az oktatási
intézmény és az osztály/csoport nevével együtt a Szervező szolgáltatásainak, termékeinek és tevékenységének (pl.
játékok, promóciók, akciók stb.) népszerűsítése és ügyféltáborának növelése.
A részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen Szabályzat alapos elolvasása. A Szervező minden esetben úgy tekinti,
hogy a játék résztvevői a szabályzatot elolvasták. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek
előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes adatok: a fotót beküldő Pályázó neve és e-mail
címe. Ezen személyes adatokat a Szervező az eredményhirdetés végével, de legkésőbb 2019. október 31. napjával
törli.
Az adatkezelés céljai a Játék lebonyolítása (nyertesek megállapítása, értesítése, reklamációk kezelése, nyeremények
átadása, nyertesek adatainak nyilvánosságra hozatala), valamint az e fejezetben megállapított promóciós
tevékenység. A fényképek feltöltését és az adatok tárolását a Szervező Kommunikációs és marketing osztályának
munkatársai végzik.
A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.
A Szervező a Pályázók által beküldött fényképeket, adatokat történelmének megőrzése érdekében archív anyagként
tárolja.
Az érintettek az adatkezeles@dkv.hu e-mail címre küldött, a személyes azonosításukra alkalmas adataikat
is tartalmazó levélben, a Játék eredményhirdetését követő 6 hónap után bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen
és indoklás nélkül visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.
A DKV Zrt. részletes Adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja: https://www.dkv.hu/adatvedelmi_tajekoztato

9. Szerzői jog
A Játékon a fotók benyújtásával a Pályázók valamennyi – a pályamű elkészítésében részt vevő – tagja kifejezett,
feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a Szervező részére, hogy a Játékon benyújtott pályaművet – azok
díjazásától függetlenül – a Szervező bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja. A felhasználási
engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető legteljesebb mértékben kiterjed.
A Játékon a Pályázó osztályfőnök/csoportvezető/pedagógus kijelenti és szavatol azért, hogy a pályamű
elkészítésében részt vevő valamennyi tanulótól rendelkezik az előző bekezdésben említett felhasználási engedélyhez
szükséges nyilatkozatokkal, ekként kifejezetten szavatol azért, hogy a Szervező jogszerzése semmilyen tekintetben
nincs akadályozva vagy korlátozva. A pályaművek felhasználásával kapcsolatos valamennyi, a Szervezővel szemben
támasztott igényért a pályaművet benyújtó osztályfőnök/csoportvezető/pedagógus teljes egészében helytállási
kötelezettséggel tartozik.
Debrecen, 2019. augusztus 28.
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Intézmény megnevezése:………………..…………………………………………………..
Intézmény címe:

……………………….……………………………………………………..

Osztály/csoport: ……………………………………………………………………………….

Az DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. szeptember 2-től 26-ig tartja
VAT? MOBILITY! nyereményjátékát.
A nyereményjátékban részt vevő osztály/csoport azon tagjai -, akik a nyereményjáték során beküldésre kerülő
képfelvételeken szerepelnek - 16. életévét betöltött gyermekek, vagy 16. életévét be nem töltött gyermek esetén
a törvényes képviselő megismerte a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját, az abban foglaltakat
megértette, tudomásul vette, az adatkezeléshez nyilatkozatban hozzájárult.

………..………………, 20…………….………….

………………………………….……………
osztályfőnök neve
PH.
………………………………….……………
osztályfőnök aláírása
.

