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”FELELŐS TRAFIKOS” PÁLYÁZAT 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

1. A pályázat célja: A ”FELELŐS TRAFIKOS” című pályázat célja, hogy bemutassa a nemzeti dohányboltokban alkalmazott, 

koronavírus terjedésével szembeni védekezési módszereket, eszközöket, jó gyakorlatokat. A pályázó a pályázati anyag 

(fényképek és rövid leírás) beküldésével kifejezetten elfogadja a jelen Részvételi Feltételekben foglaltakat és megismerte az 

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, továbbá pályázati anyag beküldésével mint ráutaló magatartással kifejezetten úgy 

nyilatkozik, hogy a beküldött pályázati anyag minden eleme saját szellemi alkotása. 

2. A pályázók köre: Kizárólag olyan dohánykoncesszió jogosult pályázhat, aki rendelkezik személyes Facebook profillal. A 

pályázó a pályázati anyag beküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen alanyi feltételt megismerte és ilyen 

jogosultsággal rendelkezik. 

3. A jelentkezés módja: A pályázó a laber.zsuzsa@mdksz.hu e-mail címre küldi meg a pályázat tárgyát képező pályázati 

anyagot (pályázónként legfeljebb 5 fényképet és az ezekhez kapcsolódó rövid leírást) Magyar Dohány Kiskereskedők 

Szövetségének. 

4. A pályázat elbírálója: 

 

Név: Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége 

Rövidített név: MDKSZ 

Székhely: 2890 Tata, Ady Endre u. 16. 

Adószám: 18111088-2-41  

Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék, 10 277 

Telefonszám: 06305557308 

E-mail cím: laber.zsuzsa@mdksz.hu 

 

5. Korlátozások: A pályázatban nem vehet részt olyan fénykép, amely 

- bármely személyt (ideértve különösen tulajdonos, bérlő, munkavállaló, vásárló) felismerhető módon ábrázol. (A 

maszkkal történő eltakarással történő ábrázolás megengedett, amennyiben az ábrázolt személy a fénykép 

elkészítéséhez és a jelen pályázat keretében történő felhasználásához kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulás létéért 

és fentiek szerinti tartalmáért pályázó kifejezetten helytáll elbíráló felé.); 

- dohányterméket vagy dohányterméket kiegészítő terméket vagy új dohányterméket vagy ezek kiegészítő termékét 

felismerhető módon ábrázolja (ideértve a dohánytermék képi vagy szöveges megjelölését is, amely nem magán a 

terméken került elhelyezésre); 

- alkoholtartalmú terméket felismerhető módon ábrázol; 

- bármilyen olyan ábrázolást tartalmaz, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint reklámtevékenység során nem megengedett; 

- szerzői jogot vagy iparjogvédelmi jogot sért (így különösen, ha maga a fénykép más személy szerzői műve vagy más 

szerzői művét vagy egyéb szellemi alkotását engedély nélkül felhasználja). 

Az elbíráló fenntartja magának a jogot, hogy a fenti korlátozásokba ütköző bármely képi tartalmat a facebook oldaláról 

eltávolítson, valamint a pályázati anyagként beküldött fényképeket a pályázatok köréből kizárja. 

6. A pályázat eredménye: A pályázati anyag (fényképek és leírás) beküldésével pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a fényképeket 

és az általa megadott adatokat az elbíráló az alábbiakban meghatározott adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

Az elbíráló által kiválasztott pályázati anyagok az elbíráló Facebook oldalán, honlapján és a Trafikosok lapjában jelennek meg, 

a kiválasztás az elbíráló önálló döntése, a pályázat beküldése nem keletkeztet a pályázó oldalán jogot arra, hogy a fenti 

megjelenési módok bármelyikét elbíráló teljesítse. 
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Adatkezelési tájékoztató 

- FELELŐS TRAFIKOS pályázatra való jelentkezéssel kapcsolatban – 

Tisztelt Pályázó! 

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy Ön számára a FELELŐS TRAFIKOS pályázatra (továbbiakban: „pályázat”) való 

jelentkezést érintő adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és 

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük Önt az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében (továbbiakban: „GDPR”) szereplő érintetti jogai 

gyakorlásában. A pályázat célja a COVID19 (koronavírus) elleni lehetséges védekezési módok összegyűjtése a dohányboltok 

kapcsán, illetve a legjobb példák közzététele. Kérjük, a pályázat megküldése előtt szíveskedjen elolvasni a jelen 

Adatkezelési tájékoztatót! 

 

1. Adatkezelő adatai 

 

Név: Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége 

Rövidített név: MDKSZ 

Székhely: 2890 Tata, Ady Endre u. 16. 

Adószám: 18111088-2-41  

Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék, 10 277 

Telefonszám: 06305557308 

E-mail cím: titkarsag@mdksz.hu 

 

2. Adatkezelések körülményeinek leírása 

A jelen pontban rögzítjük a pályázatra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelések részleteit. 

Kezelt személyes adat Kötelező-e 

megadni a 

személyes 

adatot? 

Adatkezelés tervezett célja Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés időtartama 

az Ön nyilvános Facebook profilján 

elérhető személyes adatok 
igen 

a pályázati anyag beküldésére az 

Adatkezelő Facebook oldalán van 

lehetőség, így az Ön személyének 

beazonosításához és a pályázati 

anyag fogadásához szükséges az 

adatkezelés 

az Ön 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés a) 

pontja) 

 

(a) 

Hozzájárulásának visszavonása 

esetén a visszavonás közlését követő 

törlésig, vagy 

(b) 

törlési kérelmének teljesítése esetén a 

törlés időpontjáig 

 

de legkésőbb a pályázat 

eredményének kihirdetését követő 1 

évig. 

annak ténye, hogy Ön melyik 

településen és melyik boltról 

(utcanévre utalással) készítette a 

képfelvételt 

igen 

a pályázat elbírálásához szükséges 

ezeknek az információknak a 

megadása 

az Ön e-mail címe 
nem 

 

az Ön beazonosítása, értesítés a 

pályázat eredményéről e-mailben 

(amennyiben megadja e-mail címét, 

külön értesítést küldünk Önnek a 

pályázat eredményéről) 

beszámolókban megadott személyes 

adatok 
nem 

amennyiben rögzíti további 

személyes adatait beszámolójában, 

kezeljük azokat (az elbírálás 

szempontjából nincsen jelentősége) 

 

3. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait? 

Személyes adatait közvetlenül Öntől gyűjtjük azzal, hogy pályázati anyagát megküldi részünkre Facebook oldalunkon 

keresztül. Megkérjük, hogy a pályázati anyagban szereplő fotókon ne szerepeljenek azonosított, vagy azonosítható 

természetes személyek (például bolti dolgozók, vásárlók)! 
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4. Hogyan adhatja meg, illetve vonhatja vissza hozzájárulását? 

Ahogyan azt a fentiekben rögzítettük, adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása. Adatkezeléséhez való hozzájárulását 

pályázati anyagának megküldésével tudja megadni. 

Hozzájárulását bármikor, – elérhetőségeinkre küldött e-mail, vagy szóbeli kérés formájában – visszavonhatja. Tehát ha 

személyes adatainak megadását követően nem kívánja, hogy kezeljük azokat a pályázatok elbírálása keretében, vagy az 

eredményhirdetést követő 1 évig, jelezze felénk és töröljük azokat. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

5. Kik ismerhetik meg személyes adatait? 

A benyújtott pályázati anyaghoz és megadott személyes adataihoz a pályázatok elbírálása, valamint az e-mail értesítés 

küldésére jogosult munkatársaink férnek hozzá. A nyertes pályázatban szereplő fotókat – az Ön személyes adatainak 

megjelölése nélkül – közzétesszük a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/mdkszovetseg/) vagy honlapján (http://www.mdksz.hu/), illetve a Trafikosok Lapja c. 

folyóiratban. 

6. Hogyan védjük személyes adatait? 

Megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, mely az Ön személyes adatainak biztonságát elősegíti. A 

beérkezett pályázatokat elzártan kezeljük, valamint biztonságos adathordozókon és informatikai eszközökön tároljuk. 

7. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban? 

Ön ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben 

kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen. Ezeken felül Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő 

kérelmeket e-mail címünkre tudja címezni. 

8. Jogorvoslati lehetőségek 

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogát, ezért 

igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel megkérjük Önt, hogy az esetleges 

hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz, vagy kérdés 

megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében. 

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Ön jogosult 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait (a per az Ön lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 

https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-

uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulni és panaszt tenni. 

 

 

Kelt: Tata, 2020.év március hónap 31. nap  

 

 

 

 

Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége 

Lengyel Antal, elnök 
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