
 

FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT 
 

A Fotópályázat szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az ÉNYKK VOLÁNTOURIST Utazási Iroda által 
meghirdetett fotópályázatra (a továbbiakban: fotópályázat) vonatkozik a következő feltételekkel. 

A fotópályázat szervezője az ÉNYKK VOLÁNTOURIST Utazási Iroda (a továbbiakban: Utazási Iroda).  

Elérhetőségek: 

Ssz. Cím Telefon E-mail 

1. 
8360 Keszthely,  
Kossuth u. 43. 

Telefon: 0683/511-231 
Fax: 0683/312-133 

e-mail: 
utiroda.keszthely@enykk.hu 

2. 
8380 Hévíz,  
Deák F. tér 4. 

Telefon: 0683/540-399 
Fax: 0683/340-158 

e-mail: 
utiroda.heviz@enykk.hu 

3. 
Nagykanizsa,  
Báthory u.2. 

Telefon: 0693/536-116 
Fax: 0693/311-514 

e-mail: 
utiroda.nk@enykk.hu 

4. 
8900 Zalaegerszeg,  
Balatoni u. 1. 

Telefon: 0692/511-045 
Fax: 0692/511-047 

e-mail: 
utiroda.zeg@enykk.hu 

5. 
8960 Lenti,  
Ifjúság u. 1. 

Telefon: 0692/55I-061 
Fax: 0692/551-062 

e-mail: 
utiroda.lenti@enykk.hu 

6. 
9022 Győr, 
Árpád u. 51/b. 

Telefon: 0696/317-133 
Fax: 0696/311-232 

e-mail: 
utiroda.gyor@enykk.hu 

7. 
9200 Mosonmagyaróvár,  
Városkapu tér 3. 

Telefon: 0696/211-222 
Fax: 0696/211-222    
mobil: 06-20-250-6945 

e-mail: 
utiroda.movar@enykk.hu 

8. 
9400 Sopron,  
Lackner Kristóf út 1-3. 

Telefon: 0699/311-408 
Fax: 0699/311-041, 
mobil: 06-20-261-9241 

e-mail: 
utiroda.sopron@enykk.hu 

9. 
9700 Szombathely,  
Thököly u. 30. 
 

Telefon: 0694/311-134 
Fax:.0694/311-134 

e-mail: 
utiroda.szhely@enykk.hu 

 

1. A fotópályázaton résztvevő személyek  

A fotópályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki az Utazási Iroda által 
meghirdetett társasutazáson résztvevő felnőtt utasként készített fotóját az Utazási Irodának 
megküldi (továbbiakban: pályázó).  

A pályázaton történő részvétel feltétele a jelen pályázati kiírás elfogadása.  

 

2. A fotópályázat leírása 

A társasutazások alkalmával készített fotókat papírkép formájában, CD-n, vagy e-mailen lehet 
beküldeni az Utazási Iroda elérhetőségeire. 
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Amennyiben a fényképen a pályázón kívül más személy is szerepel azonosítható módon, úgy a 
pályázó köteles beszerezni az érintett hozzájárulását. Ennek hiányáért az Utazási Iroda nem vállal 
felelsőséget.  

A küldött fotókon fel kell tüntetni a beküldő nevét, és meg kell jelölni az utazást, amelyen részt vett. 

A fotópályázat végén a pályázók között 3 db 10.000 Ft értékű utazási utalványt sorsolunk ki.  

A nyertesek nevét a következő évi katalógusban jelentetjük meg. A nyertes fotók a következő évi 
utazási katalógusban jelennek meg, elektronikusan 1 évig kerülnek tárolásra.  

 

3. A fotópályázat időtartama 

A fotópályázat időtartama: 2019. április 4. – 2019. december 1. 

A beküldési határidő: 2019. december 1.  

A sorsolás időpontja: 2020. január 10. 

A nyeremények átadása: 2020. január 20. 

A fotópályázaton részt venni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A fotópályázat 
időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett képek nem vesznek részt a pályázaton. 

 

4. Részvételi feltételek 

A fotópályázaton az vesz részt, aki megadja az alábbi adatokat:  

 pályázó neve 

 társasutazás megnevezése, amelyen részt vett a pályázó 

 pályázó elérhetősége az értesítéshez (e-mail, lakcím, telefonszám) 

A fotópályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. 
A pályázó azzal, hogy elküldi a fotóját, elfogadja a Fotópályázat szabályzatot és a szabályzatban 
foglaltak szerint hozzájárul nevének az ÉNYKK VOLÁNTOURIST Utazási Iroda általi kezeléséhez.  

 

5. Nyeremény 

A fotópályázat nyereményei: 3 db 10.000 Ft értékű utazási utalvány. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

A nyereményhez kapcsolódó adók és járulékok az Utazási Irodát terhelik. 

 

6. Sorsolás 

A fotópályázat során valamennyi pályázó között történik a sorsolás a zalaegerszegi Utazási Irodában 
(8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 1.), az Utazási Iroda 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. 
A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül. 

 



 
7. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket az általuk megadott elérhetőségen értesítjük.  

 

8. A nyeremények átadása 

A nyereményeket az Utazási Iroda képviselője vagy vezető utazásszervezője adja át a sorsolás során 
elkészített jegyzőkönyvben szereplő nyertes lista alapján, a nyertesek személyazonosságának 
ellenőrzését követően. 

Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételén nem jelenik meg és nem is jelezte távolmaradását 
2020. január 17-ig, az ÉNYKK VOLÁNTOURIST Utazási Iroda új sorsolást rendelhet el.  

 

9. Adatkezelési tájékoztató 

Az ÉNYKK VOLÁNTOURIST Utazási Iroda által meghirdetett fotópályázaton való részvétellel elfogadja 
a versenyszabályzatban foglaltakat, ez által szerződés jön létre Ön és az ÉNYKK Zrt. között, valamint 
hozzájárulását adja, hogy az alábbi adatokat az ÉNYKK Zrt, mint adatkezelő jelen adatkezelési 
tájékoztató és a Természetes személyek adatvédelmi szabályzata alapján kezelje. 

adatkezelés célja: A Fotópályázat lebonyolításához szükséges mértékű adatkezelés, a jelentkezéshez 
szükséges regisztráció, illetve a nyertesek kihirdetése, illetve a nyeremény díj vonatkozásában a 
társaság számviteli kötelezettségének teljesítése.  

kezelt adatok köre:  

-  a pályázó vonatkozásában: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, az utazás megnevezése, 
amelyen a pályázatra beadott fénykép készült, fénykép, amennyiben szerepel a pályázatra 
beadott fényképen 

adatkezelés jogalapja:  

-  GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés 
-  GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség, a Társaság számviteli kötelezettségének 

teljesítéséhez szükséges adatok vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 

adattárolás határideje:  

- a nyertes pályázók adatai, beküldött fotói vonatkozásában a polgári jogi igény elévüléséig, 5 év 
- a Társaság számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében 8 év 
- a nem díjazott pályázók adatai és fotói, a nyeremények átadását követően törlésre kerülnek  

 

A fényképeken szereplő, a fotópályázatra nevező Érintetten kívüli más személyekre vonatkozó 
jogszabályok: 

- GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti az érintett hozzájárulása 
A hozzájárulást minden esetben a Fotópályázatra nevező személy köteles beszerezni. A 
hozzájárulás hiányáért az ÉNYKK Zrt. nem vállal felelősséget. 

- A tömegfelvétel készítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.  §-a 
szerint:  



 
- „(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy 

hozzájárulása szükséges. 
- (2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített 

felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült 
felvétel esetén.” 

 
Az érintett jogai:  

- tájékoztatáshoz való jog, 
- hozzáféréshez való jog, 
- helyesbítéshez való jog, 
- korlátozáshoz való jog, valamint 
- adathordozhatósághoz való jog. 

Ha az érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyesadat-kezelés nem 
felel meg a törvényi követelményeknek, panaszt nyújthat be a Szervezőhöz, a felügyeleti hatósághoz, 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), a GDPR 77. cikk szerint. 

 

10. Felelősségkizárás  

A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk 
viselik. Az adatok helytállóságát a fotópályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az 
ÉNYKK Zrt-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi 
és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli. 

  

11. Egyéb 

A pályázó a fotópályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és 
feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét az Utazási Iroda következő 
évi katalógusában nyilvánosságra hozza.  

 

Kelt: Szombathely, 2019. április 4. 

 

 

ÉNYKK VOLÁNTOURIST Utazási Iroda 


