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AZ E.ON ENERGY GLOBE MAGYARORSZÁG VERSENYBEN RÉSZT VEVŐ PROJEKTEKRE 
TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 

 
1. A VERSENY ÉS A JÁTÉK CÉLJA 

 
Az E.ON Energy Globe Magyarország verseny ("Verseny") célja, hogy olyan energiatudatos 
és/vagy fenntarthatósági projekteket ("Projekt") 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 közönség számára lehetőség van, hogy 
szavazatát leadja a Versenyben részt vevő, Zsűri által kiválasztott valamely Projektre a jelen 
szabályzatban ("Szabályzat") meghatározottaknak megfelelően, és ezáltal részt vegyen a jelen 
Szabályzat feltételei szerint a nyereményjátékban ("Játék"). 

 
2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

 
A Játék szervezője az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; 
cégjegyzékszám: 01-10-043518; adószám: 12282225-2-44) ("Szervező"). 
 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
 

A zsűri által kiválasztott Projektekre 2019. június 3.-30. közötti időszakban ("Játék 
időtartama") lehet szavazni a www.eon.hu/energy-globe oldalon ("Weboldal"). A szavazás 
2019. június 30-án éjfélkor zárul. 

 
 
4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 
 
4.1 Szavazás 

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

kiválasztott Projektekre. 
 

4.1.2 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 
("Szavazó"): név, irányítószám cím, telefonszám, e-mail cím, és a megfelelő mező 
bejelölésével elfogadja a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt. 

4.1.3 Egy Szavazó kizárólag egy szavazatot adhat le, amit a Szervezőnek jogában áll 
ellenőrizni. 
 

4.1.4 Szervező a közzétett Projektekre leadott érvényes szavazatokat a Játék 
időtartamának lejártát követően összesíti közjegyző jelenlétében, és ennek 
alapján kategóriánként egy kategórianyertes Projektet határoz meg. A 
kategórianyertes Projektek azok lesznek, amelyekre a legtöbb érvényes 
szavazat érkezett. Szavazategyenlőség esetén az a Projekt minősül nyertesnek, 
akit a zsűri elnöke kiválaszt a szakmai zsűritagokkal egyeztetve. Amennyiben a 
nyertes Projekt bármilyen okból kizárásra kerül, helyette a sorban következő legtöbb 
szavazatot kapott Projekt lesz a kategórianyertes. 
 

4.1.5 A kategórianyertes Pályázatok kihirdetésére a szeptemberi E.ON Energy Globe 
Díjátadó Gálán kerül sor. 
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4.2 Nyertes Szavazó kiválasztása 
 
 

4.2.1 Szervező a 4.1. pont szerinti szavazáson szavazatot leadó személyek közül 
közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 
összesen 6 db nyertes Szavazót sorsol ki 2019. július 3-án. A sorsolás helyszíne: 
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A. I./5.  
 

4.2.2 A Szervező a sorsoláson összesen 12 db tartaléknyertest sorsol ki. A 
tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott nyereményre az 
5.1. pontban írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a 
Játékból a Szabályzatban meghatározott okból kizárásra kerül, vagy a nyereményt 
nem veszi át. 

 
4.2.3 Kizárási okok:   

• a Játék lebonyolításában részt vevő közvetlen közreműködők és azok közeli 
hozzátartozói 

• az a Játékos, aki az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását a Játék időtartama 
alatt vagy a sorsolásig visszavonta 

• az a Játékos, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa 
megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

• az a Játékos, aki a nyeremény értesítésre 5 munkanapon belül nem reagál, úgy a 
Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Szavazó kizárásra kerül, s helyébe 
tartaléknyertes lép a kihúzás sorrendjének megfelelően 

 
5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

 
5.1 Nyeremények: 
   

A Szavazók között kisorsolásra kerül 6db 2 hónapos elektromos Nissan LEAF használata. 
A sorsolás során először a hat fő nyertest sorsolja ki a Szervező, majd a tartaléknyerteseket. 
 

5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható és más nyereményre nem 
cserélhető.  
 

5.3 A Szervező a nyertes Szavazókat júliusban értesíti a regisztrációkor megadott 
telefonszámon. Amennyiben a nyertes az értesítésre 5 munkanapon belül nem reagál, úgy a 
Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Szavazó kizárásra kerül, s helyébe 
tartaléknyertes lép a kihúzás sorrendjének megfelelően. 

 
5.4 A nyeremények átadása a szeptemberi E.ON Energy Globe Díjátadó gálán történik, melynek 

részleteiről a Szervező a nyertes Szavazót telefonon értesíti. 
 

 
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. A kéthónapos használat alatt a nyertest semmilyen költség nem 
terheli, kivételt képez ez alól a nyertes önhibájából okozott kár.  

 
7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRŐL 

 
A Játék hivatalos és legfrissebb szabályzata a www.eon.hu/energy-globe weboldalon elérhető. 
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8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

8.1 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 Szavazó a 
regisztráció kapcsán 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 vonatkozó bármely információ. 
 

8.2 Amikor a Szavazó a www.eon.hu/energy-globe honlapra lép, tevékenységéről általános jellegű 
adatok kerülnek automatikus (regisztráció 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 Szavazó tevékenységéről ily módon rögzített böngészési adatok nem kerülnek 
további feldolgozásra, és azokat nem adják tovább harmadik fél részére. Konkrét személyekre 
vonatkozó felhasználói profilt nem generál Szervező.  

 

8.3 Adatkezelés jogalapja: Elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) és (b) pontjai, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény ("Ptk.") 6:22. § szakasza alapján. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés 
részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. 

 

8.4 Amennyiben a Szavazó a Weboldalon regisztrál és a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket 
elfogadja, Szavazó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint 
Szervező, a sorsolást végrehajtó közjegyző és esetlegesen ezzel megbízott lebonyolító, 
valamint az E.ON Hungária Társaságcsoportba tartozó társaságok, mint adatfeldolgozók 
("Adatfeldolgozók") a megadott személyes adatait kizárólag a 8.5 pontban foglalt adatkezelési 
céloknak megfelelően kezeljék és feldolgozzák.  

 

8.5 Adatkezelési célok: a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt: (i) kapcsolattartás, (ii) 
adminisztráció, valamint a (iii) nyeremények átadása. 

 

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

 

8.7 Kezelt személyes adatok köre: a Szavazó (i) neve; (ii) e-mail címe; (iii) Címe; (iv) 

Telefonszáma; (v) nyeremények átadásáról készült kép- videó- és hangfelvétel 
 

8.8 Személyes adatok tárolásának időtartama: Játék időtartama és a Játék lezárását követő 1 év. 
 

8.9 Adatbiztonság: a Szavazó 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.  
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8.9.1 Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között Szervező 

kiemelt figyelmet fordít (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 munkavállalók biztonsági képzésére. Kockázatarányos 
intézkedéssekkel védi az érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi 
megoldásokat használ a Szavazók adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa 
alatt. 

 
8.10 Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében 
személyes adatokat kezel. A Szavazó személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként 
("Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek: 

 

• E.ON Hungária Társaságcsoportba tartozó társaság.  

• Sky Marketing Kft., 1036 Budapest, Lajos utca 80., cégjegyzékszám: 01-09-078120 

• dr. Barbalics Miklós közjegyző, aki a nyertes Szavazó kiválasztásában közreműködik. 

 
8.11 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: a Szavazó 
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. 
 

8.11.1  Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Szavazónak, 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 a 
Szavazót. A Szavazó 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. A Szavazó személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz 
fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 
indítja meg.  

 
8.11.2  A Szavazó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az 

Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó a 8.5 pontban említett módokon, amelyet megtehet a 
Szavazó egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes 
adatait feltüntetve): az info@energy-globe.hu  e-mail címeken. Szavazó a Játék időtartama 
alatt elküldött lemondó nyilatkozat megküldésével elfogadja, hogy az egyben a Játékból való 
kizárással is járhat. 

 
8.11.3  Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni 

a panaszt. Az Adatkezelő a Szavazó tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve 
adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a 
mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást a Szavazó részére. 
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 
határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha a Szavazó elektronikus úton 
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, 
kivéve, ha a Szavazó azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Szavazó 
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott 
határidőben tájékoztatja a Szavazót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy 
a Szavazó 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. 

 

mailto:info@energy-globe.hu
http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:info@energy-globe.hu
http://www.eon.hu/adatvedelem
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8.12 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 Szavazókat az Adatkezelő a www.eon.hu/energy-globe 
honlapján keresztül tájékoztatja. 
 
 
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
9.1 A Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső –elmaradásáért vagy késedelméért, 

ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

9.2 A Szervező 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 kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért 

támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a 
Szavazók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes 
státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező 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 Ha 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 semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
9.6 Szervező 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 Játékra és Szabályzatra irányadó jog a magyar jog. 
 
9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék 

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.eon.hu/energy-
globe oldal tartalmának felhasználását, kezelését, a Verseny sajtó felé való 
kommunikációját, a logó és key visual-ek használatát.  

 

9.10  Szervező fenntartja a jogot a Játék lebonyolításához szükséges mértékben nem együttműködő 
Szavazóknak a Játékból való kizárásához. 
 

 
Budapest, 2019.06.03. 
 

E.ON Hungária Zrt. 
Szervező 
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