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Metropol Fotópályázat!  

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT  

Hatályos 2022. február 04. napjától 

  

I. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

A meghirdetett pályázat (a továbbiakban: pályázat, verseny) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks 

Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., a továbbiakban: Szervező), mint a Metropol 

nyomtatott sajtótermék kiadója. 

CÉLKITŰZÉSEK 

A Szervező a pályázatot Magyarország egész területén hirdeti meg.  

A Metropol Fotópályázat! célja, hogy buzdítsuk a fotósokat, hobbi fotósokat vagy éppen a fotózni 

vágyókat arra, hogy a meghirdetett három kategória közül (1. Füstmentes Budapest 2. KultúrBudapest 

3. GasztroBudapest) válasszák ki azt, amelyik számukra a legszimpatikusabb, készítsenek fotót és 

induljanak a fotópályázaton.  

A pályázatban mindhárom kategóriában hirdetünk első, második és harmadik helyezettet is, illetve egy 

közönségdíjas nyertest is.  

A pályázaton való részvételnek anyagi feltétele, nevezési díja nincs. 

II. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK ÉS A JELENTKEZÉS MÓDJA 

A pályázatra minden 18. év feletti (a jelentkezés napján a 18. életévét betöltötte) jelentkezhet 

(továbbiakban: pályázó, jelentkező,), aki a pályázatra történő jelentkezésekor kijelenti, hogy adatai 

megfelelnek a valóságnak, egyúttal tudomásul veszi a Szervező Részvételi Szabályzatában, valamint az 

Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat, valamint megfelel az alábbi jelentkezési feltételeknek:  

● A pályázatra kizárólag magyar állampolgárságúak jelentkezhetnek, akik a pályázatra történő 

jelentkezésükkor a 18. életévüket betöltötték. Felső korhatár nincsen. 

●  A jelentkezés kizárólag a www.metropol.hu/fotopalyazat oldalon keresztül történhet. A 

pályázat csatolmányaként, a meghirdetett kategóriában csak egy db jpg, nagy felbontású fotó 

elküldése esetén érvényes. A beküldött fotónak minimum 300 dpi felbontásúnak kell lennie. 

Jelentkezéskor fel kell tüntetni a pályázó nevét, korát, telefonos elérhetőségét és e-mail címét. 

A jelentkezéshez pár soros bemutatkozást kell mellékelni, mely bemutatkozásban a pályázó 

leírja az elkészített fotójának a történetét, hogy miért ezt a fotót választotta.  

● Beküldhető fényképek számára vonatkozóan nincsen limitáció. 

 

● A pályázatban kizárólag valós adatok szerepelhetnek, a jelentkezéskor megadott adatok 

valódiságát a jelentkezőnek a szakmai zsűri által történt kiválasztást követően, személyes 

megjelenésekor, személyazonosságát igazoló okmányának felmutatásával kell igazolnia.  A 

pályázó szavatol azért, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók 

a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.  

 

● A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa készített és beküldött fotó természetes 

személyt ábrázol, pályázatához mellékelten csatolja az érintett személy fényképfelvétel 

közzétételéhez történő hozzájáruló nyilatkozatát. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben 

az általa készített és beküldött fotó kiskorú gyermeket ábrázol pályázatához mellékelten csatolja 

http://www.tunderszepek.hu/
http://www.metropol.hu/fotopalyazat
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az érintett kiskorú törvényes képviselőjének fényképfelvétel közzétételéhez történő hozzájáruló 

nyilatkozatát. Az online jelentkezési felület ide vonatkozó mezőjébe kell felölteni a Hozzájáruló 

nyilatkozatot. 

 

● A jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a 

jelentkezés során, vagy a csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt 

elvárásoknak, a Szervező jogosult a pályázatot előzetes értesítés nélkül törölni. 

● A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden 

további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely 

fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a 

Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket, rendelkezéseket. 

● A pályázatban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe 

tartozó más gazdasági társaságok, illetve a verseny szervezésében vagy lebonyolításában 

közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és 

mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

● Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a pályázó nem felel meg a Részvételi 

Szabályzatban foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének, a Szervező azonnali 

hatállyal kizárhatja a pályázót. 

III. A VERSENY MENETE 

 

Online jelentkezés menete 

• A jelentkezési határidő: 2022. február 04. napjának 13:00 órájától – 2022. február 27. napjának 

23:59 órájáig tart, 

• A pályázatokat a www.metropol.hu/fotopalyazat oldalon keresztül kell feltölteni. 

• A Közönségszavazás 2022. március 2. napján 12 órakor kezdődik és 2022. március 11 napjának 

23:59 órájáig tart 

• Eredményhirdetés időpontja: 2022. március 17. 

 

A beérkezett pályázatok közül az egyes kategóriákban az első három helyezett pályázót a Szervező által 

összeállított zsűri választja ki, míg a közönségdíjas nyertes pályázó az a személy lesz, aki a közönség 

szavazatai alapján az első helyen végez. A CEWE különdíjas az a személy lesz, akit a Szervező által, a 

CEWE Magyarország Kft. által jelölt személyekből összeállított zsűri választja ki. 

 

  

A verseny során a versenyzőket a weboldal látogatói szavazatokkal értékelhetik. A szavazatok 

leadásához a felhasználónak meg kell adnia a nevét, valamint az e-mail címét. 

A felhasználó egy e-mail címről, egy képre naponta egyszer szavazhat, de akármennyi induló fotójára 

adhat le voksot, akár mindennap a játék időtartama alatt. 

A szavazás sikerességéről felugró ablakban értesíti a rendszer a Felhasználót.  

A versenyzők által beküldött pályamunkákra a honlapon való megjelenésüktől kezdve – amely 

véletlenszerűen történik - a fent leírtak szerint a szavazási idő végéig lehet szavazatot leadni. A szerver 

hamis szavazatokkal való túlterhelése esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a szavazást 

leállítsa. 

A Szervező fenntartja a jogot a szavazás felfüggesztésére, illetve az értékelés szabályainak 

megváltoztatására.  
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IV. NYEREMÉNYEK 

A Pályázatban részt vevő személyek (továbbiakban: Pályázó), - akik a jelen szabályzatban foglalt 

kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között az alábbi nyeremények kerülnek átadásra három 

kategóriában. 

 

I. Kategória: Füstmentes Budapest 

  

1. díj: 200.000 Ft + 40.000 Ft értékben Cewe utalvány 

2. díj: 150.000 Ft + 30.000 Ft értékben Cewe utalvány 

3. díj: 100.000 Ft + 20.000 Ft értékben Cewe utalvány 

  

II. Kategória: KultúrBudapest 

  

1. díj: 200.000 Ft + 40.000 Ft értékben Cewe utalvány 

2. díj: 150.000 Ft + 30.000 Ft értékben Cewe utalvány 

3. díj: 100.000 Ft + 20.000 Ft értékben Cewe utalvány 

  

II. Kategória: GasztroBudapest 

  

1. díj: 200.000 Ft + 40.000 Ft értékben Cewe utalvány 

2. díj: 150.000 Ft + 30.000 Ft értékben Cewe utalvány 

3. díj: 100.000 Ft + 20.000 Ft értékben Cewe utalvány 

  

Közönségdíj nyeremény: 

A közönségszavazatok alapján a különdíj nyertese 100.000 Ft pénznyereményt és 40.000 Ft értékű 

CEWE ajándékutalványt kap ajándékba. 

 

CEWE különdíj: 

 A Szervező által, a CEWE Magyarország Kft. által jelölt személyekből összeállított zsűri által 

kiválasztott fotó beküldője 40.000 Ft értékű CEWE ajándékutalványt kap ajándékba. 

 

 

V. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása 

Az eredményhirdetés napjától számított 1 munkanapon belül a nyertesek nevét a Szervező hivatalos 

Facebook oldalán közzéteszi.  

A nyertes Pályázók nevét a Szervező a Metropol napilapban teszi közzé, valamint telefonon értesíti a 

nyerteseket. 

A nyertes Pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázat lezárását követően a pályázatra beküldött 

fényképek kiállítására kerül sor. A kiállítás helyéről és időpontjáról a Szervező a pályázat lezárását 

követően emailben tájékoztatja a Nyerteseket.   

A CEWE nyereményeket a nyertesek számára a Szervező személyesen adja át (Helyszín: Mediaworks 

iroda, 1082 Budapest, Üllői út 48.). Amennyiben nem tud megjelenni a nyertes a Szervező a nyertessel 

egyeztetett postai címre küldi el a nyereményt.  
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A Nyertesek a 100 000, 150 000 és 200 000 forintos pénznyereményeket átutalással vagy lakcímre 

történő kifizetéssel kapják meg, A pénznyeremény kifizetése előtt egy adategyeztető 

formanyomtatványt küldünk postai úton a Nyerteseknek.  

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható. A tárgynyeremény pénzre nem váltható. A 

nyertes Pályázókat a Szervező a Metropol napilapban illetve Facebook oldalán értesíti. A nyeremény 

átadására a kapcsolatfelvételt követően kerül sor. A Szervező egyezteti a nyeremény átvételének 

részleteit a nyertessel.  

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 30 munkanapon belül nem sikerül felvenni a 

kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és 

aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési 

kötelezettséget a Szervező viseli.  A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához 

és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására. 

A Nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételét nem tagadhatja meg.  

A Nyertes Pályázó köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 

tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a 

Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági 

igényekért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a sorsolás napját követően 30 

nap áll rendelkezésre. Ha a Pályázó korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a 

jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. 

Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény 

átvételére bárkinek meghatalmazást adhat. A Szervező a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban 

az esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást 

a Szervezőnek átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező 

felelősségét kizárja. A nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi 

át a nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét 

kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.  

VI. Pályázatból történő kizárás:  

A Pályázót a Szervező kizárja, ha: 

● ha a jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,  

● bizonyítható, hogy a verseny menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálta; 

● a pályázat lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg 

vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a nyeremény átadását megelőzően 

visszavonja; 

● a verseny lebonyolításhoz szükséges adatait nem adja meg 

● ha pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti; 

● ha a pályázatra beküldött kép, bármilyen módon megbotránkoztató, jogszabályt sért, 

reklámot hordoz; 

● ha a fényképfelvételek Szervező általi közzétételéhez a fotón szereplő személy nem 

járul hozzá  

● jelen Szabályzat bármely pontját megsérti. 
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VII. SZERZŐI JOG, FELHASZNÁLÁSI JOGOK 

 

A Szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a pályázattal kapcsolatos bármilyen tartalom 

felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. Ugyanez vonatkozik a versenyről 

készült embléma, logó, grafika, fotó, hang- és videofelvétel, valamint ezek állóképeinek felhasználására 

is.  A pályázó a Mediaworks Hungary Zrt.-re ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljeskörűen 

és korlátozásmentesen a pályázatra beküldött fényképfelvétel, valamint ezek állóképeire (a 

továbbiakban: Mű) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (Szjt) 

meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. A pályázó tehát 

ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen, területileg és időben korlátlan, kizárólagos jogot biztosít 

Szervezőnek a Mű egészének vagy valamely azonosítható részének bármely formában történő 

felhasználására, így többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára, a Mű nyilvánossághoz való 

közvetítésére, továbbközvetítésére, terjesztésére, nyilvános előadására és minden felhasználás mód 

engedélyezésére. A felhasználási jog kiterjed arra is, hogy a létrehozott mű felhasználását a Szervező 

harmadik személyek részére engedélyezze. 

VIII. Jogfenntartás 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a III. pontban megjelölt határidő (pályázat vége) előtt a szabályzatot 

módosítja, a pályázatot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, 

elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné 

válik a pályázat jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.  

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen pályázat meghirdetését 

követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a 

Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli 

események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború, 

katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a karantén, illetve 

bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a 

Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.  

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a szabályzat módosításából, a pályázat felfüggesztéséből, 

szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából 

eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és 

költséggel kapcsolatos kártérítést.  

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő 

kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben 

azok „vis maior” következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok 

miatt lehetetlenné válik a Pályázat jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása. 

IX. Adatvédelem és adatkezelés 

 

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a versenyben részt vevő természetes személyek, mint 

adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes 

adataik védelmét.  

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

Pályázatban részt 

vevő természetes 

személy neve 

-  Pályázat megszervezése és lebonyolítása, 

az abból fakadó jogok és kötelezettségek 

teljesítése 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

hozzájárulás 

visszavonásáig 
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- Pályázatban részt vevő azonosítása, 

- Pályázatban való részvétel, 

- Pályázatban részt vevő értesítése, 

 

Pályázatban részt 

vevő természetes 

személy születési 

ideje 

-  Pályázat megszervezése és lebonyolítása, 

az abból fakadó jogok és kötelezettségek 

teljesítése 

- Pályázatban részt vevő azonosítása, 

- Pályázatban való részvétel, 

- Pályázatban részt vevő értesítése, 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

Pályázatban részt 

vevő természetes 

személy e-mail címe, 

telefonszáma  

-  Pályázat sikeres megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó jogok és 

kötelezettségek teljesítése 

- Pályázatban részt vevő értesítése 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

Pályázó által 

készített természetes 

személyről készült 

fényképfelvétel  

-  Pályázat megszervezése és lebonyolítása, 

az abból fakadó jogok és kötelezettségek 

teljesítése 

- Pályázatban részt vevő azonosítása, 

- Pályázatban való részvétel, 

 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

hozzájárulás 

visszavonásáig 

Szavazatot leadó 

személyek neve, e-

mail címe 

- Sorsoláson való részvétel 

- Nyertes értesítése, nyeremény átadása  

 

 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

 

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön  megadott a 

Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a megadott 

személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel 

kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján 

vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel 

kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön. 

 

A pályázatban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, 

kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 

az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi 

elérhetőségeken teheti meg a Pályázatban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: 

Mediaworks Hungary Zrt., 

1082 Budapest, Üllői út 48.,  

adatkezeles@mediaworks.hu 

 

A pályázatban részt vevő természetes személy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai 

megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat 

jogorvoslatért. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Pályázatos az alábbi elérhetőségeken 

érheti el: 

cím:  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11 

postacím:  1363 Budapest, Pf.: 9. 

telefon:   +36 (1) 391-1400 

fax:   +36 (1) 391-1410 
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e-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap:   naih.hu.metropol 

X. KAPCSOLAT 

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni a kiado@mediaworks.hu e-mail címen vagy a +36 1 999 47 60 

telefonszámon lehet. 

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Pályázó a Részvételi Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 

jelen szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a 

versenyző a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a 

Pályázatból kizárásra kerül. A Metropol fotópályázat Részvételi Szabályzatát a Szervező a következő 

oldalakon teszi közzé:  https://metropol.hu/ Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja a 

Részvételi szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a 

pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem 

valós adat feltüntetése) eredő, a pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk 

tekintetében. A pályázók tudomásul veszik, hogy a Pályázaton való részvétel önkéntes.  

A Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook 

vonatkozó felhasználási feltételeit. 

A Pályázó és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. 

California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 

5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik 

minden a jelen szabályzatban meghirdetett Pályázattal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. 

A Szervező kijelenti, hogy jelen Pályázat – a Facebook Platform használatán túl –nem áll 

kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, 

nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Pályázat, szervezésében, ezért a 

Pályázatban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Pályázatból 

eredő kötelezettségek alól. 

A Pályázat során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére 

semmilyen körülmények között át nem adja. 

A Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az 

Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit. A Pályázó és a Szervező kijelentik, hogy az 

Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 

Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Pályázattal 

kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen Pályázat – az Instagram Platform 

használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, 

ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Pályázat 

szervezésében, ezért a Pályázatban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül 

a Pályázatból eredő kötelezettségek alól. A Pályázat során megadott személyes adatokat a Szervező 

kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja. 

A Pályázatot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A 

Pályázatos az adatait a Pályázat Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A 

Pályázatos által megadott információk csak a Pályázatadminisztráció céljára lesznek 

felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Pályázat szervezésében, ezért a Pályázatban való 

https://metropol.hu/
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részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Pályázatból eredő 

kötelezettségek alól. 

A Részvételi Szabályzat nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. 

 

Budapest, 2022. február 04. 
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1. számú melléklet 

 
Kérjük, a formanyomtatványt hiánytalanul szíveskedjen kitölteni és aláírni, majd scennelést követően 
szíveskedjen a jelentkezési adatlap mellékleteként megküldeni a Szervező részére. Az online jelentkezési felület 
ide vonatkozó mezőjébe kell felölteni a Hozzájáruló nyilatkozatot. 

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉPFELVÉTEL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁHOZ 

A felvételen szereplő természetes 

személy neve 

 

Lakcíme  

A felvételen szereplő természetes 

személy születési ideje  
 

A felvétel készítésének ideje 

 

 

A felvétel közzététele során a fotó 

alanyáról megjeleníthető 

szöveges információ 

 

A felvétel megjelenési helye  A Mediaworks Hungary Zrt.  Szervező összes online és nyomtatott  

sajtóterméke és azok közösségi oldalai 

Felhasználásának célja • a pályázat sikeres megszervezése és lebonyolítása 

Adatkezelő  Mediaworks Hungary Zrt.  (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., 

telefonszám: +36-1/460-2500, e-mail cím: 

adatkezeles@mediaworks.hu) 

Hozzájárulás Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti helyen és 

időben készült fényképfelvétel kifejezett hozzájárulásommal 

készült. A felvétel a fenti céloknak megfelelően, ellenszolgáltatás 

és időbeli korlátozás nélkül felhasználható. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a rólam 

készített fényképfelvételt a Mediaworks Hungary Zrt. a 

hivatalos www.metropol.hu oldalán, valamint az összes online és 

nyomtatott  sajtótermékében és azok közösségi oldalain 

közzétegye. 

A http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem oldalon elérhető 

adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom.  

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy elfogadom a 

Mediaworks Hungary Zrt. által meghirdetett  Metropol Fotópályázat!  

szabályzatát (a szabályzat elérhető a https://metropol.hu/ oldalon) 

Dátum:  

Aláírás:   

 

  

mailto:adatkezeles@mediaworks.hu
mailto:adatkezeles@mediaworks.hu
http://www.metropol.hu/
http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem
https://tunderszepek.hu/wp-content/uploads/2019/02/tunderszepekversenyszabalyzatv3.pdf
https://tunderszepek.hu/wp-content/uploads/2019/02/tunderszepekversenyszabalyzatv3.pdf
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1. számú melléklet  

 

Kérjük, a formanyomtatványt hiánytalanul szíveskedjen kitölteni és aláírni, majd scennelést követően 
szíveskedjen a jelentkezési adatlap mellékleteként megküldeni a Szervező részére. Az online jelentkezési felület 
ide vonatkozó mezőjébe kell felölteni a Hozzájáruló nyilatkozatot. 
 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉPFELVÉTEL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁHOZ 

A felvételen szereplő kiskorú 

gyermek neve 

 

A felvételen szereplő kiskorú 

gyermek törvényes 

képviselőjének  neve, lakcíme 

 

A felvétel közzététele során a fotó 

alanyáról megjeleníthető 

szöveges információ 

 

A felvétel megjelenési helye  A Mediaworks Hungary Zrt.  Szervező összes online és nyomtatott  

sajtóterméke és azok közösségi oldalai  

Felhasználásának célja • a pályázat sikeres megszervezése és lebonyolítása,  

Adatkezelő  Mediaworks Hungary Zrt.  (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., 

telefonszám: +36-1/460-2500, e-mail cím: 

adatkezeles@mediaworks.hu) 

Hozzájárulás Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti helyen és 

időben készült fényképfelvétel kiskorú gyermekemet ábrázolja, 

a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot én gyakorlom. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a kiskorú gyermekemet ábrázoló fotót 

a Mediaworks Hungary Zrt.  a hivatalos www.metropol.hu 

oldalán, valamint az összes online és nyomtatott  

sajtótermékében és azok közösségi oldalain közzétegye. 

 A felvétel a fenti céloknak megfelelően, ellenszolgáltatás és 

időbeli korlátozás nélkül felhasználható. 

A http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem oldalon elérhető 

adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom.  

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy elfogadom a 

Mediaworks Hungary Zrt. által meghirdetett  Metropol Fotópályázat!  

szabályzatát (a szabályzat elérhető a https://metropol.hu/ oldalon 

Dátum:  

Aláírás:   

 

 

mailto:adatkezeles@mediaworks.hu
http://www.metropol.hu/
http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem
https://tunderszepek.hu/wp-content/uploads/2019/02/tunderszepekversenyszabalyzatv3.pdf
https://tunderszepek.hu/wp-content/uploads/2019/02/tunderszepekversenyszabalyzatv3.pdf

