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A „Változtasd át a Harting csatlakozókat és söpörd be a díjat!" Verseny szabályai tárgyi 

nyereményekkel 

 

1. A „Változtasd át a Harting csatlakozókat és söpörd be a díjat!" verseny szervezője a 

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. (a továbbiakban: TME), melynek székhelye: 93-

350 Lengyelország, Łódź, Ustronna u. 41.; és amely a Łódź- Śródmieścia Kerületi Bíróság, 

XX. Gazdasági Osztályának Nemzeti Bírósági Nyilvántartásában a 0000165815-ös számon 

került regisztrálásra, Adószáma: 729-010-89-84, Statisztikai azonosító száma: 473171710, 

az alaptőke összege 3.300 000 złoty. 

2. A verseny 2019. október 1-én 00:00 órától  2019. október 27-én 23:59 óráig (CEST) tart. 

3. A Versenyhez az időtartama alatt bármikor lehet csatlakozni. 

4. A Versenyen való részvétel ingyenes és önkéntes. 

5. A Verseny lényege, hogy a jelentkezési űrlap segítségével be kell küldeni egy fényképet 

egy Harting csatlakozó érdekes, nem szabványos, szokatlan alkalmazásáról rövid szöveges 

leírással együtt, a jelen Szabályzatban meghatározott összes formális feltétel betartásával. 

6. A TME a beküldött pályázatok közül 3 fotót választ majd ki a szöveges leírásokkal együtt, 

melyek megfelelnek a Szabályzatban szereplő kritériumoknak és amelyek a 

Versenybizottság szerint a Harting csatlakozók legérdekesebb és legegyedibb felhasználási 

módját mutatják be. A versenyen részt vehet minden 18 életévét betöltött, teljes 

jogképességgel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő), aki 

együttesen teljesíti a következő feltételeket: 

a. A Résztvevő elolvasta a jelen Szabályzatot és a Mellékleteket (1-2. sz.), és elfogadja 

azokat; 

b. A Résztvevő természetes személy: 

- a következő vállalatok legalább egyikének ügyfele: Transfer Multisort Elektronik 

Sp. z o.o., TME Czech Republic s.r.o., TME Hungary Kft., Transfer Multisort 

Elektronik S.R.L., TME Slovakia s.r.o., TME Germany GmbH, Transfer Multisort 

Elektronik S.L.U, TME Italia S.r.l., Transfer Multisort Elektronik B.V., Transfer 

Multisort Elektronik Ltd., melyek megnevezése a továbbiakban egyenként 

"Társaság", együttesen "Társaságok" vagy 

- olyan üzleti tevékenységet folytató természetes személy alkalmazottja, amely 

legalább a Társaságok egyikének ügyfele, vagy  

- olyan munkavállaló, partner vagy szervezet tagja, amely legalább a Társaságok 

egyikének (beleértve a vállalatokat, egyesületeket, alapítványokat) vevője; 

c. A Résztvevő lakóhelye annak az országnak a területén található, amelyben a 

Társaság székhelye, vagy amelyben a Résztvevő ügyfél vagy alkalmazott, vagy 

partner, vagy egy ügyfél testületének tagja; 

d. A Résztvevőnek vagy közvetlen családtagjainak nem áll fenn munkaviszonya 

azokkal a Társaságokkal amelyeknek ügyfele. Közvetlen családtagokon a 

következők értendők: leszármazottak, testvérek, házastársak, házastársak szülei és 

testvérei, örökbefogadott, valamint gyám vagy gyámságban lévő személyek; 
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e. a benyújtott fénykép olyan fénykép kell, hogy legyen amelyet a Résztvevő maga 

készített digitális fotózási technikával; 

f. a Versenyre benyújtott fénykép és szöveges leírás a Résztvevő egyéni alkotó 

munkájának eredménye; 

g. a Résztvevő a nevezéskor a benyújtott fénykép és a szöveges leírás szerzői jogának 

teljeskörűen a birtokában van; 

h. a Résztvevő tulajdonjoga a benyújtott fényképhez és a hozzá tartozó szöveges 

leíráshoz korábban semmilyen módon nem került korlátozásra vagy akadályozásra; 

i. a beküldött fénykép és a szöveg nem sértheti harmadik személy jogait, beleértve a 

szerzői és személyiségi jogait; 

j. a beküldött fotón senkinek az arcképe nem kerülhet megörökítésre; 

k. a beküldött fénykép és a szöveg korábban sehol nem került közzétételre. 

7. A pályázatot kizárólag azon a jelentkezési lapon lehet beadni, amely a következő címen 

található: https://www.tme4fun.eu/hu. A pályázatokat 2019. október 1-én 00:00 órától  lehet 

beadni 2019. október 27-én 23:59 óráig (CEST). 

8. A jelentkezési lap helyes kitöltése magában foglalja a következőket: 

a. személyes adatok megadása: név és vezetéknév, ügyfélszám, e-mail cím, ahova a 

TME irányíthatja a Versenyre vonatkozó levelezést; 

b. csatolt fényképeket legalább 10 Mpix felbontással és legfeljebb 10 MB fájlmérettel 

jpg formátumban, és rövid szöveges leírással az űrlapon megjelölt helyre kell 

feltölteni; 

c. nyilatkozat a Verseny Szabályzat elfogadásáról, a személyes adatok feldolgozására 

vonatkozó információs kikötések elolvasása és a személyes adatok feldolgozásához 

való hozzájárulás (a jelentkezési űrlapon található jelölőnégyzet használatával). 

9. A benyújtás dátuma a jelentkezési lap teljes kitöltésének és elküldésének dátuma és 

időpontja. 

10. Csak érvényes pályaművek vehetnek részt a Versenyen. 

11. A szöveges leírásokkal ellátott fényképeknek és leírásoknak teljesen egydinek kell lenniük, 

melyek kifejezetten a Verseny céljából készültek. Azok a fotók és szöveges leírások, 

amelyek már elérhetők az interneten, kizárásra kerülnek. A sértő, vulgáris, nacionalista, 

vallási nézeteket sértő képek és szöveges leírások szintén nem kerülhetnek be a Versenybe.  

12. A képeknek a verseny céljából történő bármiféle digitális módosítása (fotómontázs) szintén 

kizáró ok. 

13. Minden Résztvevő csak egy fényképet küldhet be szöveges leírással. Ha egynél több, 

fénykép kerül beküldésre, akkor az adott Résztvevő által a beérkezés sorrendje alapján 

benyújtott első fénykép és szöveges leírás vesz részt a Versenyen. 

14. Ha egynél több fénykép és szöveges leírás kerül beküldésre ugyanazon alkalmazásban, 

akkor mindegyik kizárásra kerül és egyik sem vesz részt a Versenyen. 

15. Egy pályázat nem tartalmazhatja egynél több Résztvevő fényképét és szöveges leírását. 

16. A Résztvevőnek joga van kilépni a Versenyből annak bármely szakaszában, a megfelelő 

írásbeli nyilatkozat kézbesítésével a TME székhelyére. A lemondás a TME-t kötelezi ezen 

nyilatkozat átvételekor. 
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17. A Versenyre való jelentkezés során a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a 

Résztvevő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen Szabályzat és a Mellékletek (1-2. 

sz.) rendelkezéseit. 

18. A jelen Szabályzatban megfogalmazott alapelvek megsértésével a Résztvevő a TME 

határozatával kizárható vagy megfosztható a nyeremény átvételének jogától. 

19. A TME-nek joga van egy Résztvevőt azonnal kizárni a Versenyen való részvételből, 

valamint megtagadni a nyereményt, amennyiben a Résztvevő hamis vagy hiányos adatokat 

adott meg a nyeremény elnyerése céljából és a TME-re háruló jogi kötelezettségek 

teljesítéséhez. 

20. A fénykép és a szöveges leírás a Versenyre történő beküldésével a Résztvevő vállalja, hogy 

a nyeremény odaítélésének határideje előtt megköti a nyertes fényképhez és leíráshoz 

fűződő szerzői jogok TME-re történő átruházásáról szóló szerződést, a jelen Szabályzat 1. 

Mellékletében meghatározott feltételekkel. 

21. A fénykép és a szöveges leírás a Versenyre történő beküldésével a Résztvevő beleegyezik 

abba, hogy a TME az elbírálás után felhasználja a Résztvevő személyes adatait keresztnév 

és vezetéknév formájában az alábbi helyeken: 

a) a TME és a Társaságok profiljain a közösségi médiában, például az Instagramon, ahol  

megjelenítik a képet és szöveges leírást a többi Résztvevő által a Versenyre benyújtott 

képpel együtt, 

b) nyertes fényképek és szöveges leírások esetén - a nyertes fényképet és annak szöveges 

leírását a www.tme.eu weboldalon, valamint egyéb helyeken, ideértve a közösségi 

médiát, például az Instagramot vagy más formában, ideértve a nyomtatott szórólapot,  

katalógust, naptárat, sajtóhirdetést, továbbá a TME és a Társaságok promóciós, 

reklámozási és marketing céljait. 

22. A TME háromszemélyes bizottságot állít fel (a továbbiakban: Versenybizottság), amely a 

helyesen benyújtott fényképek és szöveges leírások közül kiválasztja a három 

legérdekesebb, legeredményesebb és legegyedibb képet és azok leírását, figyelembe véve, 

hogy tartalma, összetétele és művészeti értékei mennyire egyeznek meg a verseny 

témájával. 

23. A pártatlanság biztosítása érdekében a benyújtott szöveges leírásokkal ellátott fényképek 

név nélkül kerülnek a Versenybizottság elé. 

24. A Versenybizttoság által kiválasztott nyertes fényképek és leírások készítői tárgyi 

nyereményt kapnak Mi Electric Scooter Pro Black márkájú elektromos rogbogó 

formájában, bruttó 2 199,00 PLN értékben (betűkkel kiíva: kétezer-százkilencvenkilenc 

złoty) gyártói kód: DDHBC02NEB. 

25. Minden, a fenti 24. pontban megnevezett tárgyi nyeremény mellé további 244 zł (betűkkel 

kiírva: kétszáznegyvennégy złoty) pénzbeli juttatás jár, amely a nyeremény után esedékes 

jövedelemadó összege és amely összeg nem kerül átadásra, hanem a jövedelemadó 

fedezésére kerül felhasználásra. 

26. A TME nem nyújt lehetőséget a tárgyi nyeremény egyenértékű készpénzre történő 

cseréjére. 

27. A Résztvevő nem jogosult a nyeremény cseréjére, és a nyeremény iránti igényt harmadik 

félre nem ruházhatja át. 
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28. A fénykép és szöveges leírás a Versenyre történő benyújtásával a Résztvevő elfogadja, hogy 

a benyújtott fényképet és annak szöveges leírását a nyilvánosság számára teszik 

hozzáférhetővé és hozzájárul annak terjesztéséhez.  

29. A Verseny eredményeivel kapcsolatos információk 2019. november 18-án lesznek 

elérhetők a www.tme.eu oldalon. A Résztvevők neve, akiknek a fotói és szöveges leírásai 

nyereményben részesültek, közzétételre kerülnek a holnapon. A nyertes Résztvevők 

elektronikus úton kapnak értesítést a nyeremény elnyeréséről. 

30. A nyeremény átadásának feltételeiről a TMZ Szerződést köt azzal a Résztvevővel, akinek 

a fényképe és szöveges leírása nyert; a nyertes fényképhez és szöveges leíráshoz fűződő 

szerzői jogok TME-re történő átruházása, a jelen Szabályzat 1. Mellékletében 

meghatározott feltételek szerint történik. A verseny eredményeinek közzététele után a TME 

eljuttatja a nyertes Résztvevőnek a Szerződés szövegét, a jelen Szabályzat 1. Mellékletének 

megfelelően, amelyet a Résztvevőnek alá kell írnia, és saját költségén vissza kell küldenie 

a TME központjába. A nyeremény elnyerése magában foglalja a nyertes pályázat 

tulajdonjogának átruházását és minden egyéb engedély megadását a Szerződésben 

meghatározott mértékben, amelynek tervezete megtalálható a jelen a Szabályzat 

mellékleteként. 

31. A nyertes Résztvevő számára a nyeremény futárszolgálat útján kerül kiküldésre az abban 

az országban található megadott levelezési címre, amelyben a Társaság székhelye van, vagy 

az ügyfél, az alkalmazott, a partner vagy az ügyfél testületének tagja található, a Szabályzat 

1. Mellékletét képező mintának megfelelően kitöltött és aláírt szerződés kézbesítésétől 

számított 14 napon belül, a  fenti 30. Pont teljesülésének feltételével.  

32. A nyereményt a Résztvevőnek a személyi jövedelemadóról szóló, 1991. július 26-i lengyel 

törvény (azaz az 1991. évi Közlöny, 80. szám, 350. pontja) értelmében vett egyéb címekből 

származó jövedelemnek kell tekinteni, és személyi jövedelemadó köteles. A nyeremény e 

törvény rendelkezéseinek megfelelően kerül átadásra a Résztvevő számára. A TME felel a 

nyeremény után fizetendő jövedelemadó megfizetéséért a lengyel adóhatóság számára. 

33. A TME fenntartja magának a jogot, hogy a nyeremény odaítélése ellenére lemondjon a 

fénykép és a szöveges leírás használatáról. 

34. A Résztvevők személyes adatainak kezelője a Transfer Multisort Elektronik Sp. o.o., 

székhelye 93-350 Łódź, Ustronnej u. 41. A személyes adatok feldolgozására az Európai 

Parlament és Tanács (EU) személyes adatok védelméről valamint az ilyen jellegű adatok 

szabad áramlásáról szóló 2016.április 27-i 2016/679-es törvény által előírt feltételekkel 

kerül sor; valamint a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül 

helyezése végett (az Európai Unió törvénye, 2016.05.4., L 119.) és a személyes adatok 

védelméről szóló, 2018. május 10-i törvény (a 2018. évi törvény 1000. tétel) rendelkezései 

szerint. 

35. A Résztvevő személyes adatai, keresztnév és vezetéknév, e-mail cím, valamint a nyertes 

résztvevők esetében TAJ-szám, szülők neve, születési ideje és helye, TAJ-számmal nem 

rendelkező személyek esetében adóazonosító szám és kibocsátó ország, valamint az 

adófizető azonosító számának típusa, személyazonosító okmány típusa és száma, a 

Résztvevő lakcíme, valamint a résztvevő levelezési címe a verseny lebonyolításához 

szükséges mértékben kerülnek felhasználásra, ez alatt értendő az eredmények kihirdetése, 

a nyeremányek kiszállítása, valamint a könyelés és az adóbevallás. A személyes adatokat, 
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azaz a Résztvevő keresztnevét és vezetéknevét a fénykép és a szöveges leírás  szerzőjének 

azonosítása érdekében, a TME és a Társaságok promóciós, hirdetési és marketing céljaira 

lesznek elérhetőek. 

36. A Résztvevők személyes adatait a fenti 35. cikkben leírtak szerint, az említett célok 

eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra és nem hosszabb ideig, mint azt a törvény 

előírja. 

37. Minden Résztvevőnek joga van hozzáférni az adataihoz és a törvény rendelkezései szerint 

joga van: az adatok módosításához, az adatok törléséhez, az adatfeldolgozás kotlátozásához, 

az adatok átviteléhez, az adatkezelés elleni kifogáshoz. A személyes adatok feldolgozására 

vonatkozó szabályok megsértése esetén az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor 

visszavonható és panaszt lehet benyújtani az Adatvédelmi Hivatalhoz. 

38. A Versenyen való részvételhez kapcsolódó személyes adatok megadása önkéntes, de ezen   

adatok megadásának elmulasztása kizárja a Versenyen való részvételt. 

39. A Verseny szervezője kijelenti, hogy a Résztvevők adatait nem dolgozza fel automatikus 

módon és nem profilozza. 

40. A Résztvevők adatai nem kerülnek átadásra külső alanyoknak, kivéve a törvényben előírt 

eseteket.   

41. A Versenyhez e-mail jelentkezés útján való csatlakozás egyben azt is jelenti, hogy a 

Résztvevő beleegyezik abba, hogy személyes adatai a fenti 35. bekezdésben 

meghatározottak szerint feldolgozásra kerülnek.  

42. A Verseny lezárása és a nyeremények átadása után a Résztvevőknek, a TME törli a 

Versenyre benyújtott összes pályázatot, a díjat nem nyert fényképeket és szöveges 

leírásokat megsemmisítik azok kinyomtatott verziójáva együtt, valamint a 21. bekezdésben 

meghatározott felhasználásukkal együtt.  

43. A TME fenntartja a jogot a jelen Szabályzat rendelkezéseinek módosítására fontos okokból, 

feltéve, hogy ezek a változások nem érintik a Résztvevők megszerzett jogait. A Szabályzat 

rendelkezéseinek bármilyen módosítása a Szabályzat mellékleteként kerül csatolásra, amely 

a Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. 

44. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a lengyel jogszabályok vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a polgári törvénykönyv rendelkezéseire. 

45. Jelen szabályzat 2019. október 1-én lép hatályba és elérhető a TME központjában, valamint 

a www.tme.eu weboldalon, az „Események” menüben. 
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1-es számú Melléklet 

MINTASZERZŐDÉS 

Szerződés a nyertes fénykép és szöveges leírás tulajdon- és szerzői jogainak 

átruházásáról 

Az alábbi felek között: 

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK korlátolt felelősségű társaság, székhelye 93-

350 Łódź, Ustronna u. 41.; mely a, Łódź- Śródmieścia Kerületi Bíróság, XX. Gazdasági 

Osztályának Nemzeti Bírósági Nyilvántartásában a 0000165815-ös számon került 

regisztrálásra, Adószáma: 729-010-89-84, az alaptőke összege 3.300 000 złoty, 

…………………………………………………által képviselve, 

A továbbiakban TME,  

valamint 

……………………………………………………………Úr/Hölgy, lakcím (ország, város, 

irányítószám, utca, házszám, ajtó száma) 

………………………………………..…………………………………………………………, 

e-mail cím…………………………...…………………………………………………………., 

levelezési cím: ………….………………………………..…………………………………, 

születési dátum:…………………..……, születési hely…………………….…………….., apja 

neve:………………, anyja neve:……………………., TAJ száma…………………….   TAJ 

számmal nem rendelkező személyek esetében: az adófizető azonosító száma 

………………………………………………………, az adófizető azonosító számát kibocsátó 

ország és az adószám típusa ……………………………………………………………………,  

személyazonosító okmány típusa és száma ………………………………………………..,  

a továbbiakban Résztvevő. 

 

§ 1 

1. A Résztvevő kijelenti, hogy önállóan készítette a fényképet és annak szöveges leírását, a 

amely jelen Szerződés 1. mellékletét alkotja, a továbbiakban „Munka”, amely díjazásra került 

a TME által szervezett „Változtasd át a Harting csatlakozókat és söpörd be a díjat!" versenyen 

(a továbbiakban „Verseny”), és kijelenti, hogy valamennyi joggal rendelkezik, beleértve a 

Munka szerzői jogait, amelyek semmilyen módon nem állnak terhelés alatt. 

 

2. Továbbá a Résztvevő kijelenti és garantálja, hogy: 

a) A Munka még sehol nem lett publikálva korábban; 

b) Harmadik fél nem kapott engedélyt a Munka felhasználására és a jövőben sem fog ilyen 

enegdélyt adni harmadik fél számára; 

c) A Résztvevőnek kizárólagos joga van engedélyt adni a Munka felhasználására. 
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§ 2 

1. Jelen Szerződés értelmében a Résztvevő a nyeremény átvátelével egyidőben átruházza 

Munka szerzői jogait a TME-re, a Szerződés 3. §-ában említettek szerint, külön fizetés 

nélkül, továbbá a Szerződés megkötésének időpontjában ismert bármely felhasználási 

területre vonatkozó időbeli vagy területi korlátozás nélkül, különös tekintettel az 1994-es 

szerzői és vonatkozó jogokról szóló február 4-i törvény 50-es pontjára (2018-as Közlöny 

1191-es pont a későbbi változtatásokkal együtt), a továbbiakban: szerzői és vonatkozó 

jogokról szóló törvény; ideértve különösen a következőket: 

a. rögzítés és reprodukció jogát bármilyen munkatechnikával, ideértve a nyomtatást, 

reprográfiát, mágneses felvételt, digitális technikát korlátlan számú példányban és 

bármilyen típusú adathordozón; 

b. a Munka felvitelének jogát számítógépek és számítógépes hálózati szerverek 

memóriájába, beleértve a nyilvánosokat is; 

c. másolatok kereskedelme, különös tekintettel a Munka másolatainak forgalomba 

hozatalára  és kölcsönzésére; 

d. a Munka terjesztésének jogát a c. ponttól eltérő módon, különös tekintettel a Munka 

nyilvános megjelenítésére és bemutatására, valamint a jogot, hogy a művet a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék, hogy mindenki hozzáférhessen az 

általa választott helyen és időben, különösen a TME és leányvállalatai honlapján: 

TME Czech Republic s.r.o., TME Hungary Kft., Transfer Multisort Elektronik 

S.R.L, TME Slovakia s.r.o., TME Germany GmbH, Transfer Multisort Elektronik 

S.L.U, TME Italia S.r.l., Transfer Multisort Elektronik B.V., Transfer Multisort 

Elektronik Ltd., a továbbiakban együttesen „Társaságok”, továbbá ideértve az 

internetes terjesztés minden formáját mobilhálózatokon keresztül, különösen 

mobiltelefon és más digitális eszközök segítségével; 

e. a TME vagy a Társaságok reklám-, promóciós és marketing anyagában a nyertes 

Munka sokszorosítása és terjesztése, különösen nyomtatott szórólapok, 

katalógusok, naptárak és sajtóhirdetések részeként; 

f. a Munka adaptálása, átalakítása, a mű formátumának megváltoztatása a közzététel 

céljából, valamint a mű egyéb felhasználása, átalakítása, fragmentálása és/vagy újra 

összeállítása a TMZ és a Társaságok hirdetési és promóciós céljaira. 

2. A díj átvételekor a Szerződés 3. §-ában említettek szerint, a Résztvevő beleegyezésével a 

TME külön fizetés nélkül megszerzi a Munka felhasználásának mindennemű szerzői jogát 

(függő jogok), bármilyen időbeli vagy területi korlátozás nélkül minden olyan felhasználási 

területen, amely a verseny megszervezésekor ismert volt, különös tekintettel az említett 

szerzői- és kapocsolódó jogok törvényének 50. pontjára, beleértve a fent található 1-es 

bekezdést. A TME kizárólag a Munkához kapcsolódó szerzői jogok gyakorlására jogosult. 

3. A díj átvételekor a Szerződés 3. §-ában említettek szerint, a Résztvevő felhatalmazza a 

TME-t a Munka szerzői jogainak gyakorlására és a Munka felhasználásának felügyeletére. 

Ezenkívül a Résztvevő vállalja, hogy nem gyakorolja a személyes szerzői jogait a TME 

ellen, különösen nem követeli: 

a) A Munka vagy a Munka feldolgozott formájának megjelenítését a saját nevével vagy 

álnevével, 
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b) a munka tartalmának és formájának megtartását, tekintettel arra, hogy a TME-nek 

engedélye van változtatások eszközöléséhez és feldolgozások készítéséhez, 

c) felügyelet gyakrolását a  Munka felhasználását illetően, 

d) másolatokon a Munka eredeti címének feltüntetését és szerzőjének említését. 

4. A Munka Versenyre való nevezésével a Résztvevő hozzájárul a Munka nyilvánosság 

számára elérhetővé tételéhez, illetve terejsztéséhez. 

5. A jelen Szerződés 3. §-ban említett nyeremény átvátelével egyidőben, a TME tulajdonába 

kerül a beküldött Munka példánya anélkül, hogy TME külön díjat fizetne érte.  

6. A Résztvevő lehetővé teszi a TME számára, hogy külön díjazás nélkül változtasson a 

Résztvevő által készített Munkán. 

7. A Résztvevő lehetővé teszi a TME számára, hogy külön díjazás nélkül átdolgozza a 

Résztvevő által készített Munkát és területi, valamint időbeli korlátozások nélkül 

felhasználhassa azt.  

§ 3 

 

Amennyiben a „Változtasd át a Harting csatlakozókat és söpörd be a díjat!" nevű Versenyen 

a Résztvevő Munkája kiválasztásra kerül, az azt jelenti, hogy  a Munka tulajdon- és szerzői 

jogait át kell ruháznia a jelen Szerződésben meghatározott felhasználási területeken és 

minden, a jelen Szerződésben meghatározott minden engedélyt meg kell adnia a TME 

számára. A fenti jogok átruházása mellett a Résztvevő nem kap további anyagi díjazást a 

Mi Electric Scooter Pro Black márkájú elektromos robogó formájában odaítélt 

nyereményen kívül, amelynek értéke bruttó 2 199,00 PLN értékben (betűkkel kiíva: 

kétezer-százkilencvenkilenc złoty) gyártói kódja: DDHBC02NEB, valamint e mellé 

további 244 zł (betűkkel kiírva: kétszáznegyvennégy złoty) pénzbeli juttatás jár, amely a 

lengyel törvény rendelkezései szerint esedékes jövedelemadó összege és amely összeg nem 

kerül átadásra, hanem a jövedelemadó fedezésére kerül felhasználásra. A nyeremény 

elnyerése magában foglalja a Munka tulajdonjogának és a Munkára vonatkozó szerzői 

jogoknak az átruházását a Szerződésben meghatározott felhasználási területeken, valamint 

a Szerződésben meghatározott alkalmazási körben szereplő összes engedély és engedély 

megadását. 

 

§ 4 

1. A Résztvevők a Szerződésben feltüntetett személyes adatainak kezelője a Transfer 

Multisort Elektronik Sp. z o.o., székhelye 93-350 Łódź, Ustronna u. 41. A személyes adatok 

a jelen Szerződés megkötésével és végrehajtásával kapcsolatos célokra lesznek elérhetőek 

és kerülnek feldolgozásra. A Résztvevőnek joga van hozzáférni az adataihoz, valamint a 

törvény rendelkezései szerint joga van azok helyesbítéséhez, törléséhez, a feldolgozásuk 

korlátozásához, adattovábbításhoz, kifogáshoz, valamint a adatkezeléshez való 

hozzájárulás bármikor visszavonható, továbbá a személyes adatok feldolgozására 

vonatkozó szabályok megsértése esetén panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hivatal 

elnökéhez. 

2. A Résztvevő vállalja, hogy megadja személyes adatait, különös képpen a keresztnevét és a 

vezetéknevét, ez pedig nyilvánosságra kerül a Munka szerzőjének azonosítása céljából a 



 

9 

 

Munka egyes példányain, különösképp azokon, amelyeket a TME vagy a Társaságok 

hirdetési, promóciós és marketing anyagai tartalmaznak. 

 

§ 5 

A Résztvevő kijelenti, hogy abban az esetben ha a törvény rendelkezései kötelezik a TME-t 

arra, hogy eljuttassa a Résztvevő számára a befizetett adókról szóló adatokat, akkor ezen 

információkat a TME egy titkosított e-mailben küldi el a Szerződésben megjelölt címre. A 

titkosított e-mail kulcsát a TME egy külön e-mailben küldi el a Résztvevő számára. 

 

§ 6 

1. Az 1-es számú Melléklet – nyertes Munka – jelen Szerződés szerves részét képezi. 

2. Jelen Szerződés bárminemű változtatása írásos formában kell, hogy történjen, ellenkező 

esetben érvénytelen.  

3. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek 

érvényességét és hatékonyságát, a Felek tárgyalás útján állapodnak meg a Szerződés 

módosításáról, melynek tartalma megfelel annak céljának és a lehető legközelebb áll az 

érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánított szándékokhoz. 

4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lengyel jogszabályok vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

5. A jelen Szerződés két nyelven készült: angol és ............ Eltérések esetén az angol változat 

az irányadó. 

6. A jelen Szerződés két azonos példányban készült, mindkét Félnek számára egy példány. 

 

 

Łódź, dátum ………………..                                                  …………….dátum …………… 

 

……………………………………… …………………....………………… 

          TME                                                                                   Résztvevő 
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2-es számú Melléklet 

 

 

INFORMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓAN 

 

1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., 

székhelye 93-350 Łódź, Ustronna u. 41. A személyes adatok védelmével kapcsolatos 

kérdésekben vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel a dpo@tme.eu e-mail 

címen vagy írásban a TME székhelyének címén; 

2. Az Ön személyes adatai a verseny megszervezéséhez és lebonyolításához feldolgozásra 

kerülnek, ideértve az eredmények közzétételét, a díjak kiállítását valamint a könyvelési 

és adózási célokat, továbbá a TME és a Társaságok promóciós, reklámozási és 

marketing céljait, a Szabályzat 35. Pontjának megfelelően. 

3. A személyes adatok feldolgozásának alapja az adatvédelemről szóló 2016. április  27-i 

általános rendelet 6. bekezdésének 1. pontja (a továbbiakban: GDPR), valamint 

amennyiben az Ön fényképe és a szöveges leírása díjazásra kerül  a GDPR 6. bekezdés 

1. pontjának b és c pontja is. 

4. Az adatok külső jogalanyok számára nem kerülnek átadásra, kivéve a törvényben előírt 

eseteket. 

5. A Résztvevők személyes adatait a Szabályzat 35. pontjában említett célok eléréséhez 

szükséges ideig tárolják, amely nem haladhatja meg a törvényben előírt maximális 

időtartamot. 

6. Önnek joga van hozzáférni az adataihoz, valamint a törvény rendelkezései szerint joga 

van: azok helyesbítéséhez, törléséhez, a feldolgozásuk korlátozásához, 

adattovábbításhoz, kifogáshoz, valamint a adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor 

visszavonható, továbbá a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályok 

megsértése esetén panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hivatal elnökéhez. 

7. A Versenyen való részvételhez kapcsolódó személyes adatok megadása önkéntes, de 

ezen   adatok megadásának elmulasztása kizárja a Versenyen való részvételt. 

8. Az Ön adatai nem kerülnek feldolgozásra és profilozásra automatikus módon.  

 

 


