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AZ E.ON ENERGY GLOBE MAGYARORSZÁG VERSENY RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 
 
 
 
1. A VERSENY CÉLJA 

 
Az E.ON Energy Globe Magyarország verseny ("Verseny") célja, hogy olyan energiatudatos 
és/vagy fenntarthatósági kezdeményezéseket, programokat mutasson be a hazai közönségnek 
és a világnak, amelyek megoldást nyújthatnak a környezeti, energetikai problémákra, valamint 
elősegítik a fenntarthatóságot, a hatékony energiafelhasználást, a környezet- és energiatudatos 
szemléletformálást és/vagy a minél szélesebb körű zöldenergia felhasználást helyezik előtérbe. 

 
2. A VERSENY SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 
 

A Verseny szervezője az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; 
("Szervező"). 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Verseny időtartama alatt lebonyolítót ("Lebonyolító") 
vegyen igénybe. A Lebonyolító személyét Szervező a [www.energy-globe.hu] honlapon köteles 
közzétenni. 

 
3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 
3.1 A Versenybe kizárólag Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a 3.8. pontban 

meghatározott körbe nem eső jogi és természetes személyek, illetve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény szerinti magyarországi önkormányzatok (együttesen "Pályázó") 
nevezhetnek. 
 
A Versenybe olyan, már megvalósult vagy folyamatban levő, az energiatudatosságot vagy a 
tágabb értelemben vett fenntarthatóságot előmozdító projektekkel ("Projekt") lehet nevezni, 
amelyek célja, hogy megoldást nyújtsanak a környezeti / energetikai kihívásokra, valamint 
elősegítsék a fenntarthatóság megvalósulását, a hatékony energiafelhasználást, a környezet- 
és energiatudatos szemléletformálás vagy a minél szélesebb körű zöldenergia felhasználást 
helyezik előtérbe. A Pályázó természetes és jogi személy is lehet, előfeltétel a tárgyalóképes 
angol nyelvtudás.  
 

3.2  A Versenybe benevezett Projekteknek Magyarországon kell megvalósulnia, továbbá sikeres 
kezdeményezésekkel lehet jelentkezni, a Projekt sikeres megvalósításáról tapasztalattal kell 
rendelkeznie a nevező Pályázónak. 

 
A már megvalósult és lezárult Projektek nevezési feltétele, hogy azok megvalósítása 2017. 
január 1-jét követően zárult le.  
 
A folyamatban levő Projektek nevezési feltétele, hogy azok megvalósítása legkésőbb a 
nevezési időszakban (2020. február 17. -2020. április 6.) a Projekt megvalósulási tervéhez 
képest már legalább 25%-osan teljesített legyen, és erről megfelelő fotó- illetve videó-
dokumentációt a Pályázó nevezéséhez mellékeljen. 
 
A nevezéshez a Pályázónak a 4. pontban írt nevezési időszak alatt regisztrálnia kell a Projektjét 
az info@energy-globe.hu e-mail címre elküldött jelentkezési űrlappal az 5.1 pontban leírtak 
szerint. A jelentkezési űrlap elérhető a www.eon.hu/energy-globe oldalon ("Weboldal"). 

 
3.3    A Versenyen való részvétel és az e-mailben történő jelentkezés ingyenes. 
 
3.4   Egy Pályázó korlátlan számú Projektet nevezhet a Versenybe, de egy adott Projektet kizárólag      
        egy kategóriában nyújthat be. 

 
3.5    A Pályázók a Projekt beküldése során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az 

adatok a Pályázó helytelen rögzítéséből vagy esetleges változásaiból eredő, a Szervező 
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érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, 
elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség 
nem terheli. 
 

3.6 Azok a Projektek, amelyek a jelen szabályzatban ("Szabályzat") leírt alaki és tartalmi előírásoknak 
nem felelnek meg, a Versenyből kizárásra, míg az érvényes Projektek számítógépes rögzítésre 
kerülnek. 

 
3.7. A Szervező a hiányos, hibás, vagy valótlan állításokat, adatokat tartalmazó Projekteket, s a 

Projektet Pályázót kizárhatja a Versenyből.  
 

3.8. A Versenyből ki van zárva:  
a. Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai.  
b. Verseny lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli 

hozzátartozói.  
c. A Szervező kapcsolt vállalkozásainak munkatársai, valamint azok közeli hozzátartozói 

részvételével működő önkormányzatok és vállalkozások; 
d. Az Energy Globe Magyarország Verseny 2016, 2017, 2018, 2019 évében meghirdetett 

pályázati fordulójának döntősei és nyertesei ugyanazzal a projekttel, amelyet az előző 
versenyben neveztek, még egyszer nem nevezhetnek; 

e. az a Pályázó, aki az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását a Verseny időtartama alatt 
visszavonja. 

 
3.9  A Projekt beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Verseny technikai infrastruktúrájának 

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősséget kizár.  

 
3.10 A Projekteket a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 

amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Szabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Versenyből kizárhatja. 

 
3.11 A Projekttel történő nevezéssel a Pályázó: 
 

• beleegyezik, hogy a Szervező az általa nevezett Projektet publikálhatja, a Versennyel 
összefüggésben a Weboldalon nyilvánosságra hozza, harmadik személyek számára 
hozzáférhetővé tegye, továbbá ezzel összefüggésben többszörözze, illetve 
adathordozón rögzítse a Verseny időtartama alatt, valamint a Verseny díjátadóján 
bemutathatja;  

• kijelenti, hogy ő a Projekt alkotója, vagy a nevezés során az alkotó meghatalmazottjaként jár el; 

• kijelenti, hogy a Projektje nem sérti harmadik személyek szerzői, illetve más szellemi alkotáshoz 
fűződő jogát, illetve személyiségi jogait. 
 

Ha a Pályázó kép-, hang- vagy videófelvételt csatol a jelentkezési űrlaphoz, a Projekt 
beküldésével kijelenti, hogy 
 

• a kép-, hang- vagy videófelvétel eredetiek, vagyis a benevezett Projektet dokumentálják;  

• a kép-, hang- vagy videófelvétel beküldése és jelen Szabályzat szerinti felhasználása nem sérti 
harmadik személyek szerzői, illetve más szellemi alkotáshoz fűződő jogát, illetve 
személyiségi jogait 

• a kép-, hang- vagy videófelvétel Szervező általi korlátlan felhasználásához hozzájárul. 
 
A Projekt tartalmáért a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy 
anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői 
jogok vonatkozásában harmadik személynek a Projekttel kapcsolatban bármilyen kifogása 
merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű 
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igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Pályázóra áthárítani. Szervező fenntartja 
a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Pályázó Projektjét és a Pályázót a Versenyből 
kizárja. 
 

3.12 A Szervező vállalja, hogy titokban tartja a nevezett Projektek részletes, technikai információit 
vagy azoknak bizalmas gazdasági vonatkozásait (mint a költségvetési vagy finanszírozási 
információk) és azokat csak a Projekt értékeléséhez használja fel.  

 
 
4. A VERSENY IDŐTARTAMA 
 

A Projektek benyújtására 2020. február 17. napján 10 óra 00 perctől 2020. április 6. 
napjának 23 óra 59 percéig van lehetőség. 
 
A Zsűri által kiválasztott Projektekre 2020. június 1. és 2020. június 30. közötti 
időszakban lehet szavazni a www.eon.hu/energy-globe oldalon.  

 
5. A VERSENY MENETE 
 
5.1 Projektek beküldése (nevezés) 

 
5.1.1 A nevezéshez a Pályázónak regisztráltatnia kell a Projektjét az 5.1.2. pontban írtak 

szerint.  
 

5.1.2. A Projekt benyújtásához ki kell tölteni a Webloldalról letölthető jelentkezési űrlapot és 
az info@energy-globe.hu email címre excel formátumban elküldeni. Továbbá csatolni 
kell hozzá a kért képi és lehetőség szerint videós (maximum 2 perces) dokumentációt 
és egyéb a zsűrivel megosztani kívánt anyagokat a Projekttel kapcsolatban. Írásban be 
kell mutatni a nevezett Projektet az űrlap kérdéseit megválaszolva, majd a megfelelő 
mező bejelölésével el kell fogadni a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt köztük 
az adatkezelési tájékoztatót is. Kizárólag azon jelentkezéseket tudja a Szervező 
bírálásra továbbengedni, amelyben a játékszabályzatot és az adatkezelési tájékoztatót 
a Pályázó elfogadta. Amennyiben a Pályázó nem fogadja el a játékszabályzatot és az 
adatvédelmi tájékoztatót vagy nem jelöl semmit automatikusan kizárásra kerül a 
Projekt. A Szervező a Projekt elektronikus úton történő beérkezésétől számított öt 
munkanapon belül visszajelez Pályázónak, hogy a Projekt regisztrációra vagy 
elutasításra került-e. Elutasítás esetén a Pályázónak lehetősége van újra benyújtania a 
módosított jelentkezési űrlapot a nevezési időszakban. 

 
5.1.3.  A Pályázók az alábbi kategóriákban nevezhetik a Projektjeiket: 

 
„Önkormányzatok” kategória – ebben a kategóriában önkormányzatok nyújthatják 
be Projektjüket a hatékony, innovatív energiafelhasználás, fenntarthatóság, 
környezetvédelem és a megújuló energiahasználat területén.  
 
„Vállalatok” kategória – ebben a kategóriában bármely magyarországi székhellyel 
rendelkező jogi személy pályázhat Projektjével a hatékony, innovatív 
energiafelhasználás, fenntartható, okos megoldások, környezetvédelem és a 
megújuló energiahasználat területén. 
 
„Jövő generációja” kategória – ebben a kategóriában bármely magyarországi 
székhellyel rendelkező jogi személy – különös tekintettel a civil szervezetekre, oktatási 
intézményékre, diákszervezetekre, nevezhet oktatási, szemléletformálási célú 
programot, kezdeményezést, amely gyermekek, vagy iskolás korú, illetve egyetemista 
fiatalok bevonásával népszerűsíti, oktatja a fenntarthatóság alapelveit, vagy új 
megoldással hozzájárul a fenntarthatósághoz. 
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„Épület” kategória – ebben a kategóriában bármely magyarországi székhellyel 
rendelkező jogi személy pályázhat olyan épülettel, amelynek tervezésében, 
kivitelezésében részt vett, és amely a fenntartható építészet elveit követte. 
 
„Egyéni kezdeményezés” kategória – ebben a kategóriában természetes személyek 
nevezhetik Projektjeiket, amelyek okos, fenntartható kezdeményezéssel, otthoni 
energiatudatos beruházással vagy saját ötlettel vezérelve, saját maguk által készített 
(DIY) megoldással járulnak hozzá a Pályázó szűkebb vagy tágabb környezetének 
fenntarthatóságához.  
 
„Ötlet” kategória – az Ötlet kategóriában bármely innovatív, jövőbe mutató, az okos 
és fenntartható energiafelhasználást, energiatudatosságot, otthoni életet, közlekedést, 
városi életet elősegítő termékötlet, üzleti modell, találmány nevezhető, amely 
működőképes, prototípussal rendelkezik a nevezés pillanatában. A kategóriában 
induló cégek vagy már működő vállalkozások jelentkezését várjuk elsősorban smart 
home és smart city megoldások, e-mobilitás, fenntartható energiatermelés és 
energiahatékonyságot javító megoldások témákban. 
  
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kategóriák közt átsoroljon egy-egy Projektet, ha 
az nem felel meg az eredetileg nevezett kategória feltételeinek. Átsorolás esetén a 
Szervező erről e-mail útján értesíti a Pályázót.  
 
 

5.2. Zsűrizés és átfogó nyertes kiválasztása 
 
 
5.2.2. A jelen Szabályzatban meghatározottak szerint beküldött érvényes Projektek a 

Szervező által felállított, hazai független szakértőkből, és az Energy Globe Award által 
kijelölt szakértőjéből, illetve hazai közéleti személyiségekből, valamint a Szervező 
képviselőjéből álló szakmai Bíráló Bizottság ("Zsűri") elé kerülnek.  A Zsűri tagjai a 
fenntarthatóság, megújuló energia, környezetvédelem, energia-megőrzés, az 
innováció és a startup inkubáció területein szakértelemmel rendelkező, elismert 
szaktekintélyek. 

 
5.2.3. Zsűri tagjainak listája a [www.eon.hu/energy-globe] honlapon érhető el.  A Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Zsűri összetételét, tagjait a Verseny időtartama alatt 
módosítsa, erről a Pályázókat a [www.eon.hu/energy-globe] honlapon tájékoztatja.  

 
5.2.4. A Zsűri dönt az Átfogó nyertesről és az 5.1.3. pontban meghatározott kategóriákból 

kategóriánként kiválaszt legalább 2-2 Projektet. A kiválasztott Projektek száma a 
beérkezett Projektek számának függvényében több is lehet.  A Projektek kiválasztása 
során a Zsűri előre meghatározott szempontok szerint mérlegel:  
 
A döntési szempontok súlya a következő: 
a) eredetiség – 10% 
b) innovációs potenciál – 25% 
c) skálázhatóság, ismételhetőség, projekt szélesebb körben való kiterjesztésének 
vagy megismétlésének lehetősége – 30% 
d) energiamegőrzés/fenntarthatóság előremozdítása – 35% 
Plusz pontot jelent az elbírálásnál a tömör, rövid, lényegretörő pályázati anyag és a 
mellékelt videó. 
 
A döntés a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező, illetve a 
Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat 
lehetősége kizárt. 
 

5.2.5. A Zsűri által kiválasztott Projekteket, azok fényképes és videós anyagait a Szervező 
közzéteszi a Weboldalon, a Facebook oldalán, valamint a sajtó képviselői előtt is 
kihirdeti, amelyhez valamennyi Pályázó kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul a 

http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe


5 

 

nevezéssel együtt. A kiválasztott Pályázókkal továbbá bemutatkozó kisfilm és 
fotóanyag készülhet, amelyhez a Pályázó hozzájárul. A közzétett Projektekből 
közönségszavazás által kerül kiválasztásra az 5.1.3 pontban meghatározott 
kategóriák nyertese. 

 
 
 
 
5.3. Szavazás és a kategórianyertes Projekt kiválasztása 

 
5.3.1.   A szavazásra nyitva álló időtartam alatt a Weboldalon szavazni lehet a Zsűri által 

kiválasztott Projektekre. A szavazásban való részvétel tekintetében külön szabályzat 
az irányadó. 

 
 

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 
 
6.1.Nyeremények: 
 

6.1.1. Fődíj: Az átfogó nyertes nyereménye (fődíj) 2.500.000 Ft értékű nyeremény, mely a 
projekt fejlesztéséhez és kommunikációjához járul hozzá.  

 
 

6.1.2. Az egyes kategóriák fenntartható / energiatudatos és/vagy okos tárgyi nyereményei: 
 

Kategória Kategóriadíj Kik nevezhetnek? 

Vállalat 1.000.000 forint értékű 

nyeremény, mely vállalkozása 

fenntarthatóságához, 

környezettudatosságához járul 

hozzá 

Vállalatok, kkv-k energia- és 

környezettudatos kezdeményezései 

nevezhetők 

Önkormányzat 1.000.000 forint értékű 

nyeremény, mely települése 

fejlesztéséhez, 

fenntarthatóságához, 

környezettudatosságához járul 

hozzá 

Önkormányzatok energia- és 

környezettudatos kezdeményezései 

nevezhetők 

Jövő 

generációja 

1.000.000 forint értékű 

nyeremény, mely szervezete 

fejlesztéséhez, 

fenntarthatóságához, 

környezettudatosságához járul 

hozzá 

Azon szervezetek, amelyek a jövő 

generáció szemléletformálásán 

dolgoznak, és sikeres 

szemléletformáló programot tudnak 

nevezni 

Épület 1.000.000 forint értékű 

nyeremény, mely cége 

fejlesztéséhez, 

fenntarthatóságához, 

környezettudatosságához járul 

hozzá 

Építészeti irodák, kivitelezők, 

akik fenntartható, 

energiatudatos épület 

megvalósításában vettek részt 
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Egyéni 

kezdeményezés 

500.000 forint értékű nyeremény, 

mely kezdeményezése 

fejlesztéséhez, 

fenntarthatóságához, 

környezettudatosságához járul 

hozzá  

Magánszemélyek, akik saját 

háztartásukban vagy 

környezetükben hajtottak végre 

fenntartható beruházást, 

átalakítást vagy egyénileg 

vettek részt 

kezdeményezésben 

Ötlet 1.000.000 forint értékű 

nyeremény, mely projektje 

fejlesztéséhez, 

fenntarthatóságához, 

környezettudatosságához 

járulhozzá 

A kategóriában induló cégek 

vagy már működő start-up 

vállalkozások jelentkezését 

várja Szervező elsősorban 

smart home és smart city 

megoldások, e-mobilitás, 

fenntartható energiatermelés 

és energiahatékonyságot javító 

megoldások témákban. 

   
 

 

6.1.3. Az átfogó nyertes részt vehet az Energy Globe Award versenyének nemzetközi 
döntőjében a Szervező E.ON Energy Globe Magyarország színeiben.  

 
Az átfogó nyertes szervezetből 2 fő utazhat el és vehet részt a Szervező képviseletében 
az Energy Globe Award nemzetközi fordulójában, amennyiben beválogatják. 

 
6.1.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók és más 

nyereményre nem cserélhetők.  
 
6.1.5. Az Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket a Verseny időtartama alatt 

módosítsa, erről a Pályázókat a [www.eon.hu/energy-globe] honlapon tájékoztatja. A 
nyeremények értékének módosítására jelen pontban foglaltak nem vonatkoznak.  

 
6.2.  A nyertes Pályázók kötelesek a nyereményről szóló értesítés kézhezvételét követő 3 

munkanapon belül visszaigazolni az értesítést. Amennyiben a nyertes az értesítésre a jelen 
pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem 
jogosult, a Pályázata kizárásra kerül. 

 
6.3   Az Energy Globe nyertes Pályázóinak a Nyereményeket a Szervező egy ünnepélyes 

díjátadó keretében adja át 2020 őszén az Energy Globe díjátadó gálán, amelyre Szervező 
meghívja a döntős pályázókat. 
 
A Szervező az esemény helyszínéről és pontos időpontjáról a nyerteseket a 6.2. pont szerinti 
értesítés keretében tájékoztatja. A nyertes Pályázóknak szóló Nyereményt a Pályázó 
személyesen vagy képviselője útján veheti át a díjátadón. A Szervező a Nyeremény átvételének 
lehetőségét kizárólag az előre egyeztetett időpontban és helyszínen tudja 
biztosítaniAmennyiben a nyertes nem jelenik meg, és így Nyeremény átadása meghiúsul, úgy 
ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  
 

7. 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. A díjátadó helyszínére és az onnan való hazautazás költsége a 
nyertest terheli. 

http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
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8. INFORMÁCIÓ A VERSENYRŐL 
 
A Verseny hivatalos és legfrissebb szabályzata a www.energy-globe.hu weboldalon is elérhető 
2020. február 17-től.  

 
9. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
9.1 Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 

eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán az 
adatkezelő a Szervező, azaz az E.ON Hungária Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17., 

cégjegyzékszám: 01-10-043518) (jelen fejezet tekintetében "Adatkezelő").  A Pályázóaz 
emailben történő jelentkezés során  a jelen tájékoztatóban szereplő, adatkezelések kapcsán 
adatait az Adatkezelő részére átadja. A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, önkéntes 
hozzájáruláson alapuló és a szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelésekre 
vonatkozik. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható 
természetes személyre (az "Érintett") vonatkozó bármely információ. A természetes személy 
Pályázó jelen 9. pont tekintetében Érintettnek minősül. 

 
9.2 Amikor a Pályázó a www.eon.hu/energy-globe honlapra lép, tevékenységéről általános jellegű 

adatok kerülnek automatikus (jelentkezés nélküli) rögzítésre, amelyek nem minősülnek 
személyes adatnak. Az oldal üzemeltetésére használt webszerverek általános technikai jellegű 
adatokat rögzítenek. Ezek az információk anonim módon kerülnek kiértékelésre és a honlapok 
látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését 
szolgálják. A Pályázó tevékenységéről ily módon rögzített böngészési adatok nem kerülnek 
további feldolgozásra, és azokat nem adják tovább harmadik fél részére. Konkrét személyekre 
vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk.  

 
9.3 Adatkezelés jogalapja: Elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit 
az egyes adatkezelési célok szerint. 

 
9.4 Amennyiben Ön, mint Pályázó a Szabályzatban foglalt kiírást elfogadja, Pályázó tudomásul 

veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint Szervező, valamint az E.ON 
Hungária Társaságcsoportba tartozó társaságok, illetve a Zsűri tagjai, mint adatfeldolgozók 
("Adatfeldolgozók") a megadott személyes adatait kizárólag a 9.5 (i)-(iv) pontokban foglalt 
adatkezelési céloknak megfelelően kezeljék és feldolgozzák.  

 
9.4.1 Az Adatkezelő a Pályázó külön hozzájárulása esetén lehetővé teszi, hogy a 9.5 (vi) pontjában 

foglalt sajtómegkeresés támogatása céljából, a Pályázó (a) e-mail címét és (b) telefonszámát a 
sajtó számára továbbítsa. 

 
9.5 Adatkezelési célok: a Versennyel összefüggésben, annak időtartama alatt: (i) kapcsolattartás, 

így például, hogy (i)(a) a Pályázó által megadott elérhetőségeikre az Adatkezelő részleteket 
küldjön a Versenyről és illetve, hogy (i)(b) az Adatfeldolgozó felvegye Önnel a kapcsolatot és 
dokumentumokat, információkat kérjen be a Pályázat további értékelésével kapcsolatban (iii) 
adminisztráció, valamint a (iv) nyeremények átadása, rendezvény szervezése, díj átadása; (v) a 
Verseny lezárását követően a Pályázó tájékoztatása az újonnan meghirdetett Versenyen való 
részvétel lehetőségéről. Valamint (vi) sajtómegkeresés támogatása a 9.4.1 pont szerint 

 
9.5.1 Felhívjuk a figyelmet, hogy a szavazásra bocsátott Pályázókról, a nyertesekről és a Nyeremény 

átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készül, amelyet az Adatkezelő és/vagy Adatfeldolgozó a 
Versenyhez kapcsolódó ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás 
és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok 
maradéktalan betartása mellett. 

 
9.6 Kezelt személyes adatok köre: a Pályázó (i) neve; (ii) e-mail címe; (iii) Pályázóról készült kép- 

hang és videofelvétel; (iv) Címe; (v) Telefonszáma;  
 

http://www.energy-globe.hu/
http://www.energy-globe.hu/
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
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9.7 Személyes adatok tárolásának időtartama: Verseny időtartama és a Verseny lezárását 
követő 1 év. 

 
9.8 Adatbiztonság: a Pályázó személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő 

információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek 
alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az 
Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó 
által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint 
férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelő az 
informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, 
valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó 
programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések 
megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt 
megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelő a 
fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart hatályban. Az Adatkezelő, illetve az 
Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.  

 
9.8.1 Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) 

az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az 
üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok 
biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és 
felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és 
incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos 
intézkedéssekkel védjük az érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és 
védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes 
életciklusa alatt. 

 
9.9  Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében 

személyes adatokat kezel. A Pályázó személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként 
("Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek. A Pályázó személyes adataival kapcsolatban 
adatfeldolgozóként jár el: 

 

• Zsűri tagjainak listája a [www.eon.hu/energy-globe] honlapon érhető el. Az Adatkezelő 
fenntartja a jogot, hogy a Zsűri összetételét, tagjait a Verseny időtartama alatt módosítsa, 
erről a Pályázókat a [www.eon.hu/energy-globe] honlapon tájékoztatja. 

 

• E.ON Hungária Társaságcsoportba tartozó társaság. 

• Közjegyző, aki a nyertes Pályázó kiválasztásában közreműködik. 

• az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a rendezvény szervezés, díjátadás érdekében 
Lebonyolítót vehet igénybe. Amennyiben az Adatkezelő Lebonyolító ügynökséget vagy 
ügynökségeket kiválasztotta, a Pályázókat [www.eon.hu/energy-globe] honlapon 
tájékoztatja.  

 
9.10 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: az Érintett személy 

kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; 
(ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés 
kivételével – törlését vagy korlátozását; (iv) egyes esetekben joga van az 
adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

 
9.10.1 Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak, hogy tájékoztatást kérjen személyes 

adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az info@energy-globe.hu  
e-mail címen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban 
meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu ; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-
1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) vizsgálatot kezdeményezhet arra 
hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 
vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén 
bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.  

http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
mailto:info@energy-globe.hu
mailto:info@energy-globe.hu
http://naih.hu/
http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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9.10.2 A Pályázó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Adatkezelő vagy 

Adatfeldolgozó a 9.5 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Pályázó egy lemondó 
nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az 
info@energy-globe.hu  e-mail címeken. Pályázó a Verseny időtartama alatt elküldött lemondó 
nyilatkozat megküldésével elfogadja, hogy az egyben a Versenyből való kizárással is járhat. 

 
9.10.3  Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az 

Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos 
tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban 
által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, 
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban 
írtak szerint meghosszabbítható. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt 
másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az 
Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat 
be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő 
adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és 
elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhetők el. 

 
9.11  Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/energy-

globe honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a 
jövőre nézve módosítsa. A módosításokról a Pályázókat az Adatkezelő a www.eon.hu/energy-
globe honlapján keresztül tájékoztatja. 

 
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
10.1 A Projektek, e-mailben történő jelentkezési anyagok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, 

címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), 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. 

 
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. 

 
10.2 A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt 

működtető szervert ért támadások esetére. Tehát. amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért 
támadás folytán a Pályázók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem 
nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű 
felelősséget nem vállal. 

 
10.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázórészéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek 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 
Pályázót, szavazót azonnali hatállyal kizárja a Versenyből. 

 
10.4 Ha a Pályázó a Projekt beküldése 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. 

 
10.5 Szervező, 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. 

 
10.6 A jelen Versenyre és Szabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

mailto:info@energy-globe.hu
mailto:info@energy-globe.hu
http://www.eon.hu/adatvedelem
http://www.eon.hu/adatvedelem
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe
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10.7 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. 
 

10.8 A Verseny kommunikációja a Szervező, mint az Energy Globe Magyarország díj licensz 
magyarországi tulajdonosának, kizárólagos jogköre, beleértve a www.eon.hu/energy-globe oldal 
tartalmának felhasználását, kezelését, a verseny sajtó felé való kommunikációját, a logó és key 
visual-ek használatát. A Versenyről a Pályázók kizárólag a Szervezővel előzetesen egyeztetett 
módon kommunikálhatnak a sajtó felé. A Szervezővel e tekintetben nem egyeztető Pályázót a 
Szervezőnek jogában áll a Versenyből kizárni. 

 
10.9  Szervező fenntartja a jogot a Verseny lebonyolításához szükséges mértékben nem 

együttműködő Pályázónak a Versenyből való kizárásához. 
 
Budapest, 2020.02.17.        E.ON Hungária Zrt. 

Szervező 

http://www.eon.hu/energy-globe
http://www.eon.hu/energy-globe

