
Tekintettel arra, hogy a Sodexo Magyarország Kft. 2016. szeptember 30. napjától megszünteti 

Magyarországon a Sodexo utalványok kibocsátását és kártyák forgalmazását, a Provident 

Pénzügyi Zrt. 2016. október 4. napjával jelen szabályzat 8. pontját módosítja, és a módosított 

szabályzatot egységes szerkezetben teszi közzé. 

A Provident szülinapi pályázatának népszerűségére való tekintettel a pályázat szervezője a zsűri 

döntése alapján összesen 16+1 nyertest sorsol és összesen 26 pályázónak ad esélyt a 

közönségszavazáson való részvételre. Ennek értelmében a Provident Pénzügyi Zrt. 2016. 

november 22. napjával jelen szabályzat 7. és 8. pontját módosítja, és a módosított szabályzatot 

egységes szerkezetben teszi közzé.  
 

 

A Provident Pénzügyi Zrt. „Valósítsa meg gyermeke álmát!” megnevezésű pályázatának 

részvételi és adatkezelési szabályzata 

 

1. A Provident Pénzügyi Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 6.; 

cégjegyzékszám: 01-10-044542; adószám: 12590687-1-44; a továbbiakban: 

„Szervező”) „Valósítsa meg gyermeke álmát!” megnevezésű Pályázatot (a 

továbbiakban: „Pályázat”) hirdet. A Pályázatban történő részvétel szabályait, valamint 

a Pályázó adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat jelen szabályzat (a továbbiakban: 

„Szabályzat”) tartalmazza.   

2. A Pályázat szervezésében a Szervezőn túlmenően, annak megbízottjaként az INTREN 

Kft. (1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. E. ép. 411.; cégjegyzékszám: 01-09-

894910; adószám: 14235384-2-43; a továbbiakban: „Megbízott”) vesz részt. 

3. A Pályázat időtartama: 2016. szeptember 14. napján 9 órától és 2016. október 14. napján 

15 óráig tart, ezen időtartam alatt nyújtható be a Pályázat. 

4. A Pályázatban kizárólag olyan természetes személy (a továbbiakban: „Pályázó”) vehet 

részt, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, bejelentett, állandó magyarországi 

lakóhellyel rendelkezik, magyar állampolgárságú és legalább egy 18 éven aluli, 

bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek (a továbbiakban: 

„Gyermek”) törvényes képviselője (gondviselője). Nem vehetnek részt a Pályázatban a 

Szervező és a Megbízott munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 

bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A jelen Szabályzat vonatkozásában 

Pályázónak minősül az is, aki a www.tizenot.hu oldalon adatai megadásával regisztrál, 

de Pályázatot nem tölt fel.  

A Pályázatban való részvétel feltétele, hogy a Pályázó adatainak megadásával (lásd 6. 

pont) regisztráljon a www.tizenot.hu oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), valamint ezt 

követően a megállapított határidőn belül feltöltse Pályázatát a Honlapra. A regisztráció 

akkor tekinthető véglegesnek (érvényesnek), ha a Pályázó a regisztráció során megadott 

e-mailcímre érkező linkre történő kattintás útján a regisztrációt megerősíti (validálja).  

A Pályázó regisztrációja elküldésével (validálásával), valamint a Szavazó (lsd. később) 

a visszaigazoló linkre kattintással a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt 

automatikusan tudomásul veszi és elfogadja. 

5. Az érvényes regisztráció a Pályázatban történő részvétel alapfeltétele. Amennyiben a 

Pályázó a regisztráció során valótlan adatokat ad meg, illetve a regisztrációt nem erősíti 

meg, akkor a Pályázat érvénytelen, a Pályázó nem vehet részt a Pályázatban. A Pályázó 

http://www.tizenot.hu/
http://www.tizenot.hu/


kizárólag a Gyermek törvényes képviselője lehet. Egy Pályázó egy Gyermek 

vonatkozásában csak egy Pályázatot tölthet fel, ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy 

egy Pályázó kettő vagy több Gyermek vonatkozásában is Pályázatot nyújtson be. Ebben 

az esetben a Pályázatok tartalmának el kell térnie egymástól.  Egy Pályázó csak egy e-

mailcímmel regisztrálhat a Honlapon. 

A Pályázaton az vehet részt, aki a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel. 

Amennyiben a Pályázó bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített 

feltételeknek, úgy a Szervező, valamint a Megbízott az érintett Pályázót a Pályázatból 

kizárhatja. A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen 

megismerte a Szabályzatban rögzített pontokat és azokat feltétel nélkül elfogadta. 

Amennyiben a Pályázó a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 

fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Szervező a Pályázatból kizárja.  

6. A Pályázónak a Honlapon történő regisztráció, illetve a Pályázat feltöltése során az 

alábbi személyes adatokat kell megadnia:  

 Vezetéknév, keresztnév 

 Születés hely és idő 

 Édesanyja leánykori neve 

 Lakcím (megye, irányítószám, település, utca, házszám) 

 E-mailcím 

 Telefonszám 

A regisztráció során a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott 

személyes adatait a Szervező, illetve Megbízottja a Pályázat lebonyolítása érdekében 

visszavonásig, illetve a Pályázat lezárásától számítottan a jogérvényesítési lehetőség 

megszűnéséig kezelje. A Pályázó a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul 

ahhoz, hogy a Pályázatot a zsűri döntését követően a Szervező a Honlapon közzétegye 

a közönségszavazás lebonyolítása céljából.  

A Pályázatnak tartalmaznia kell: 

o a Gyermek vezetéknevét és keresztnevét 

o a Gyermek születési helyét és idejét 

o a Pályázat címét (a megvalósítandó álom megnevezése) 

o a megvalósítandó álom 1000 karakteres leírását 

o 1 db fényképet a Gyermekről. 

A Pályázó a Pályázat feltöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Gyermekről 

készült fényképet, valamint a Gyermek személyes adatait a jelen Pályázat időtartamára 

a Szervező, illetve Megbízottja kezelje, és a Pályázat eredményének meghozatala 

érdekében azokat a zsűritagok részére továbbítsa.  

7. A nyertes Pályázatok kiválasztásának menete 

17 nyertes Pályázat kerül kiválasztásra a feltételeknek megfelelő Pályázatok közül. A 

beérkezett érvényes Pályázatok közül egy négy tagból álló zsűri 2016. november 17-ig 

kiválaszt 16 darab nyertes Pályázatot, illetve 26 darab Pályázatot közönségszavazásra 

bocsát, amelyek közzétételre kerülnek a Honlapon. A zsűri a beérkezett érvényes 



Pályázatok közül azokat választja ki, amelyeket a zsűritagok szavazata alapján a 

legeredetibbnek, legkreatívabbnak ítél. A Pályázat zsűrije a pályázati döntését nem 

köteles megindokolni. A Pályázók a zsűri döntése ellen nem emelhetnek kifogást, és azt 

sem jogi úton, sem pedig más formában nem támadhatják meg.  

A kiválasztás során előnyt élveznek az alábbi Pályázatok:  

- amelyek olyan álmokat, célokat kívánnak megvalósítani, amelyek a 

Gyermek fejlődését, tehetségének kibontakoztatását segítik elő; 

- amely hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal elő Gyermek álmának 

megvalósítását szolgálja.  

A 16 nyertes Pályázót, illetve a 26 közönségszavazásra bocsátott Pályázót a Szervező 

2016. november 22-ig tájékoztatja az eredményről, illetve a Pályázat Honlapon történő 

közzétételéről. A nyertes Pályázókat, illetve a közönségszavazásra bocsátott Pályázókat 

a Szervező elsősorban az általuk a Pályázat benyújtásakor megadott e-mailcímen 

értesíti.  

A zsűri által közönségszavazásra bocsátott 26 Pályázat közül szavazás alapján kerül 

kiválasztásra még egy nyertes Pályázat. A zsűri által kiválasztott Pályázatokra a 

Szavazók 2016. november 23.  9 óra és 2016. november 25. 15 óra között adhatják le 

szavazataikat. A szavazás a Honlapon történik. A szavazás előfeltétele a Honlapon 

történő regisztráció. Szavazatot az adhat le, aki – a személyes adatainak a jelen Pályázat 

időtartamára történő kezeléséhez szükséges kifejezett hozzájárulásának megadását 

követően – neve és e-mailcíme megadásával a Honlapon regisztrál. A regisztráció akkor 

végleges, ha az annak során megadott e-mailcímre érkező levélben található linkre 

kattintással a regisztráció megerősítésre kerül. Egy e-mailcímről egy Pályázatra csak 

egy szavazat adható le.  

A kiválasztott 26 Pályázat közül az lesz a nyertes, amelyik a szavazásra nyitva álló 

határidőn belül a legtöbb érvényes szavazatot kapja. Két vagy több Pályázat megegyező 

szavazatszáma esetén a zsűri választja ki a nyertes Pályázatot. A közönségszavazásra 

bocsátott Pályázatok közül kiválasztott nyertes Pályázót a Szervező 2016. november 29. 

napjáig a Pályázat benyújtásakor megadott e-mailcímen értesíti. 

Amennyiben bármely nyertes Pályázatról kiderül, hogy az nem érvényes, és emiatt 

kizárásra kerül a Pályázatból, akkor a zsűri a korábban kiválasztott, és általa 

közönségszavazásra bocsátott Pályázatok közül választja ki a helyébe lépő nyertes 

Pályázatot.  

A nyeremény átadás-átvételének részleteiről a Szervező a Pályázó által a regisztráció 

során megadott elérhetőségeken egyeztet a Pályázóval (az alábbi sorrendben: e-mail, 

telefon, postai út) a nyertes Pályázók értesítésétől számított 30 napon belül.  

Amennyiben az e-mailen történő értesítés eredménytelen, akkor a Szervező először 

telefonos úton, majd postai úton is megkísérel kapcsolatba lépni a nyertes Pályázóval a 

nyeremény átadása érdekében. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

nyertes Pályázóval kapcsolatba lépjen. Ha a Szervező mindhárom elérhetőségen 

megkísérelt kapcsolatba lépni a nyertes Pályázóval, ennek ellenére a Pályázóval – az ő 

hibájából – nem sikerül felvennie a kapcsolatot, akkor a Pályázó tudomásul veszi, hogy 



a nyereményre való jogosultságát elveszti. Ebben az esetben a Pályázó semmilyen 

kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szervezővel szemben. Ebben az esetben a 

Pályázatból kizárt Pályázó helyett a zsűri másik nyertest választ. A Szervező a nyertes 

Pályázóval történő kapcsolat felvételi kísérletekről, a Pályázó részére küldött 

értesítésekről nyilvántartást vezet.  

8. Nyeremények 

A 17 nyertes Pályázó fejenként 100 000 Ft összegű nyereményt kap Edenred ajándék 

ARANY kártyán. A kártyán lévő összeg felhasználásával kapcsolatos információk az 

alábbi linken elérhetők: http://edenred.hu/hu/elfogadohely-kereso/edenred-

ajandekkartyak/edenred-ajandek-arany-kartya A Pályázó kötelezettséget vállal arra, 

hogy a nyereményt kizárólag a Gyermek érdekében, a Gyermek javára fordítja. A 

Pályázó az Edenred ajándék ARANY kártya felhasználásának Edenred Magyarország 

Kft. által meghatározott feltételeit tudomásul veszi és elfogadja. A Pályázó tudomásul 

veszi, hogy az Edenred ajándék ARANY kártya kibocsátásának feltétele, hogy az 

Edenred Magyarország Kft. részére, meghatározott személyes adatait megadja, azok 

kezeléséhez az Edenred Magyarország Kft. által meghatározott formában hozzájárulását 

adja. A Pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy a személyes adatok megadása, illetve az 

Edenred Magyarország Kft. által kiállított, Kártya, Társkártya igénylő- és adatkezelési 

hozzájáruló nyilatkozat nyomtatvány elnevezésű dokumentum aláírása nélkül az 

Edenred ajándék ARANY kártya nem bocsátható ki, azaz a Pályázó az adatszolgáltatás, 

illetve a hozzájárulás megtagadása esetén a Pályázatból kizárásra kerül. Ebben az 

esetben a Pályázatból kizárt Pályázó helyett a zsűri másik nyertest választ. 

 

9. Szervező a Pályázók által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Pályázókkal 

való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező 

jogosult a Pályázókat további adatok közlésére is felhívni. 

 

10. A nyertes Pályázók a nyeremények átvételére a nyeremény átadás-átvételéről szóló 

sikeres egyeztetés időpontjától számított 30 napon belül jogosult(ak). Amennyiben a 

nyertes Pályázó ezen időtartamon belül a nyereményt nem veszi át, annak átadását a 

későbbiekben nem követelheti a Szervezetőtől. Ebben az esetben a Pályázó helyett a 

zsűri másik nyertest választ. 

11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.  

12. A Szervező a nyertes Pályázók névsorát a Honlapon is közzéteszi a nyertesekkel történt 

sikeres adategyeztetést követően. A Honlapon a Szervező a nyertes Pályázók nevét és 

lakóhelyét (települést) teszi közzé. 

13. A Pályázat során az adatszolgáltatás önkéntes, a Pályázó a Pályázatát írásban a 

bármikor, a jelen Szabályzat 24. pontjában foglalt elérhetőségeken visszavonhatja. A 

Pályázó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve tudomásul veszi, hogy 

o nevét, telefonszámát, e-mailcímét, édesanyja nevét, születési adatait és lakcímét 

a Szervező és Megbízottja a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény 

átadása céljából az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, 

feldolgozza; 

o a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul 

ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek reklámcélú 



felhasználásához külön díjazás nélkül 2017. december 31-ig, az alábbi 

felületeken: 

1. a Provident Pénzügyi Zrt. belső kommunikációs anyagaiban, valamint 

belső rendezvényein (konferencia, belső prezentációk) 

2. a Provident Facebook oldalán, Provident blogjában, online 

hirdetésekben 

3. www.provident.hu, www.providentonline.hu, www.tizenot.hu 

honlapokon 

4. sajtóközleményekben  

5. a Pályázattal kapcsolatos interjúkban, TV megjelenésekben 

6. szórólapokon, illetve az Szervező ügyfelei számára küldött levelekben, 

hírlevelekben, e-mailekben 

o a Szervező a Pályázó pályázatát, illetve nyertes Pályázat esetén a Pályázó nevét 

és lakóhelyét (települést) a Honlapon közzétegye.  

14. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Pályázatból a Pályázót, amennyiben a 

nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes 

adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen 

szabályzatban meghatározott feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából 

eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

15. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Pályázót, aki a Pályázatban 

tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások 

megkerülésével próbál részt venni. 

16. Amennyiben a Pályázat során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a 

jogot, hogy a Pályázatot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező, valamint Megbízottja 

fenntartják maguknak a jogot, hogy bármiféle manipuláció, szabálytalan szavazás, 

visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Pályázatból és a Szavazásból a gyanúval érintett 

személyeket kizárják, vagy a Pályázó regisztrációját vagy beküldött adatait részben 

vagy egészben töröljék. 

17. A Szervező, valamint a Szervező Megbízottja kizárják felelősségüket a Pályázó téves, 

pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik 

személy által elszenvedett károk vonatkozásában. 

18. A Provident Pénzügyi Zrt. „Valósítsa meg gyermeke álmát!”  elnevezésű 

nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési 

szabályzat tartalmazza.  

19. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az 

internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható 

technikai hiba, akadály miatt a Pályázatban való részvétel késedelmet szenved, vagy 

nem valósul meg. 

20. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát 

fenntartja. A Szervező az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.  

21. A Pályázat a Pályázatban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen 

játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt, valamint 

elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte. 

22. A Szervező és a Szervező Megbízottja minden jogot fenntartanak maguknak a 

Honlappal kapcsolatban. A Honlap használata közben esetlegesen fellépő hibákért, 

károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár 

http://www.provident.hu/
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üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget sem a Szervező, sem a 

Szervező Megbízottja nem vállal. A Pályázó és a Szavazó e-mail szolgáltatójának 

rendszeréből adódó problémákért (beleértve a kézbesítetlen e-mail-eket is) a Szervezőt 

és a Szervezető Megbízottját semmiféle  felelősség nem terheli. 

23. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Pályázatra, továbbá az abban részt vevő valamennyi 

Pályázóra és Szavazóra. A Pályázó és a Szavazó tudomásul veszi, hogy Pályázatra való 

jelentkezése előtt, illetve a szavazata leadása előtt az ő kötelessége előzetesen 

tájékozódni a jelen Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése 

végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, a Szervező Megbízottja, 

továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére. 

24. A Pályázó és a Szavazó az így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden 

felvilágosítást megkapni és írásban bármikor kérheti azok helyesbítését és/vagy törlését 

a Provident Pénzügyi Zrt. postacímére írt levelével, vagy a provident@provident.hu e-

mail-címre írt elektronikus levelével. A Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése 

elleni tiltakozás joga. A Pályázó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási 

nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi meg a Pályázat lezárultát 

és a Nyertes kihirdetését megelőzően, akkor a Pályázatban a továbbiakban nem vehet 

részt, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a megfelelő beazonosítása nem válik 

lehetségessé. 

Budapest, 2016. november 23. 
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