
 

 

 

 

„HA MAJD FELNÖVÖK…” 

RAJZPÁLYÁZAT 

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A „HA MAJD FELNÖVÖK...” rajzpályázat (továbbiakban: Játék) szervezője a Pannónia 

Nyugdíjpénztár,(székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11., nyilvántartási száma a Fővárosi 

Törvényszéknél: 01-04-0000052, adószáma: 18067879-2-42 - továbbiakban: „Pénztár” vagy 

„Szervező”). 

A Szervező a fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítésére rajzpályázatot hirdet Pénztár tagjai 

számára. 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

2023. március 2. – 2023. április 30. 

A Szervező kizárja felelősségét arra az esetre, ha az alábbiakban megjelölt regisztráció és a 

rajzpályázat – bármilyen okból kifolyólag – a fenti időintervallumban nem érkezik be hozzá. 

  

A JÁTÉK CÉLJA  

• A fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése 

• Az időben indított öngondoskodás jelentőségének hangsúlyozása 

• Szülői felelősség erősítése a pénzügyi tudatosság kialakítását tekintve 

• Információ gyűjtés a fiatalok vágyairól, céljairól, a pénzügyi tudatosság növelése érdekében 

A JÁTÉK RÉSZTEVŐI  

A Játékban a Szervező  pénztártagjai vehetnek részt a gyermekeik, unokáik által készített 

rajzpályázattal (továbbiakban: Pénztártag vagy Pályázó). 

A rajzpályázaton a 2013. január 1. és 2019. december 31. között született gyermekek pályamunkái 

vehetnek részt. 

A Játékban részt vehetnek a Szervező pénztártag vezető tisztségviselői és munkavállalói, az Állandó 

Szakértői Bizottság tagjai, ugyanakkor az általuk beküldött pályázatok díjra nem jogosultak. 

  



 

 

 

 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

▪ A Játékban való részvételhez regisztráció megtétele szükséges. A regisztráció a Pénztár honlapján 

a „HA MAJD FELNÖVÖK” játékra történő jelentkezéssel végezhető el az online Regisztrációs 

űrlapon.  

▪ A Játékban történő részvétel további feltétele az alábbiakban meghatározottak szerinti rajz és adatok 

(„Pályázat”) digitális úton történő elküldése a palyazat@pannonianyp.hu címre a Játék időtartama 

alatt. 

A Pályázatnak tartalmaznia kell: a „HA MAJD FELNÖVÖK - Mutasd meg az álom felnőtt 

pillanatodat” című rajzot, amelyen a gyermek illusztrálja az elképzelt felnőtt énjének egy boldog 

pillanatát.  

▪ A rajz elkészítésének kritériumai: kézzel készített, bármilyen technikával (ceruza, festék, 

zsírkréta stb.) megrajzolt színes vagy fekete-fehér kép, melynek fotóit kell beküldeni a 

palyazat@pannonianyp.hu címre.  

▪ A beküldött fájl az alábbi feltételeknek feleljen meg: 

• jpg/png formátumban kerülnek feltöltésre, max. 16M fájlméretben 

• a „Ha majd felnövök.. - Mutasd meg az álom felnőtt pillanatodat” témáról kell szólnia 

▪ A Játékban nem vesznek részt azon Pályázati rajzok, amelyek nem felelnek meg a fenti 

követelményeknek és/vagy a regisztráló nem teljesíti a Pályázat részvételi feltételeit. 

▪ A pályázati e-mailnek a digitálisan csatolt rajz mellett tartalmaznia kell az alábbiakat: 

▪ Pályázó szülő/nagyszülő pénztártag neve, ami megegyezik az online 

regisztrációnál is megadott névvel 

▪ Tagi azonosítója 

▪ Az elkészült rajz rövid bemutatása, maximum 3 sorban 

▪ Egy Pályázó legfeljebb két képpel indulhat a Játékban. Ezeket külön-külön kell elküldenie a fenti 

adatokkal, a meghatározott e-mail címre. 

▪ A regisztrációt és a Pályázat megküldését legkorábban a Játék időtartama fent meghatározott kezdő 

napján és legkésőbb a záró napján történő beérkezéssel fogadja el a Szervező.  

▪ A Pályázó a regisztrációval, a Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy az általa beküldött 

rajzokat a Szervező díjmentesen felhasználja a Játék lebonyolítása, kommunikációja, 

dokumentálása céljára, és hogy a rajzokból rendezvénnyel egybekötött kiállítást szervezhet a 

Pénztár székhelyén. A Kiállítás a rajzpályázat beérkezési határidejét követően indul, és 2023. év 

végéig szabadon használható és akár költöztethető a Benczúr utcai székház épületén belül.  

▪ A Játékban történő részvétel további feltétele az értékelés napján is fennálló pénztártagsági 

jogviszony. 

▪ A rajzok Pályázó általi megküldése és jelen Szabályzat szerinti felhasználása a gyermek, illetve 

harmadik személyek jogát (különösen, de nem kizárólag szerzői jogát) és jogos érdekeit nem 

sértheti és nem veszélyeztetheti. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat Pályázó általi 

megküldése egyben annak kijelentését és szavatolását jelenti, hogy a Pályázó Pályázaton való 

részvételhez,  a Pályázat és a rajz beküldéséhez, felhasználásához rendelkezik a fentiekre kiterjedő 

hozzájárulásokkal, és hogy a Játékban való részvétel a gyermek, illetve harmadik személy jogát 

vagy jogos érdekét nem sérti és nem veszélyezteti. A Pályázó a fentiek megszegéséből eredő 

https://www.pannonianyp.hu/nyeremenyjatek-regisztracio/
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valamennyi kárért, követelésért és egyéb igényért kizárólagos felelősséggel tartozik a Pénztárral 

szemben, és vállalja, hogy mentesíti a Pénztárt minden ilyen kár, követelés és igény alól. 

DÍJAZOTTAK KIVÁLASZTÁSA  

A Játék keretében a Részvételi feltételeknek megfelelő Pályázók az alábbiak szerint díjban 

részesülhetnek. Az átadásra kerülő díjak az alábbiak: 

❖ Fődíj: 3 db 40 ezer forint értékű kreatív csomag  

❖ Közönség különdíj: 30 ezer forint értékű kreatív kézműves csomag 

A díjazottak kiválasztását a Szervező által létrehozott Értékelő Bizottság végzi a Játék zárását 

követő 2 héten belül.  

Az értékelésnél a szubjektív megítélésen túl 50%-ban az alábbiak szempontok kerülnek 

figyelembevételre:  

▪ művészi érték, 

▪ kreativitás, 

▪ a rajz témájának megjelenítése, 

▪ a vizuális kifejezésmód egyedisége, 

▪ a rajz kidolgozottsága 

A közönség különdíjasok a Pénztár Facebook oldalán indított anonim nyilvános szavazással 

kerülnek meghatározásra, kiválasztásra. 

A nyilvános szavazás 2023. május 8-tól 2023. május 12. 16 óráig lesz elérhető a 

https://www.facebook.com/pannonianyp.hu oldalon. 

KIÉRTESÍTÉS, A DÍJAK MEGKÜLDÉSE, ÁTVÉTELE  

A díjak átadása egy kiállítással egybekötött díjátadó ünnepségen történik, melyre minden Pályázatot 

beküldő szülő, nagyszülő pénztártag és a rajzot készítő gyermeke, unokája meghívást kap. A díjátadás 

tervezett időpontja: 2023. május 18.   

Amennyiben a díjazottak nem jelennek meg a díjátadó ünnepségen, a díjazott Pénztártag kiértesítése, 

a díj megküldése a díjazott Pénztártag részére a Szervező által postai úton, ajánlott tértivevényes 

levélben történik a  Regisztrációs űrlapon megadott postai értesítési címre. 

A díj postai úton történő átvételének időpontja a visszaérkezett tértivevényen megjelölt időpont, ennek 

hiányában a tértivevényes küldemény feladását követő 5. munkanap (kézbesítési vélelem). A Szervező 

csak a postai küldemény feladásért felel, a postai kézbesítés hibájáért, hiányosságáért nem vállal 

felelősséget. A postai kézbesítés hibája, hiányossága, egyéb postai mulasztás esetén a Pénztártag a 

Magyar Posta Zrt.-vel szemben érvényesíthet igényt. 

A díjazott Pénztártag részére küldött és bármely okból visszaérkezett, díjat tartalmazó postai küldemény 

ismételt kézbesítésére a Pénztár  még egy alkalommal tesz kísérletet a díjazott Pénztártagtól 

visszaérkezett postai küldemény visszaérkezésétől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a 

megismételt kézbesítés sem jár sikerrel, a díjat tartalmazó postai küldeményt a Szervező nem küldi meg 

újra, a díj véglegesen elévül. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 
Adatkezelési tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 

„HA MAJD FELNÖVÖK…”  

rajzpályázathoz kapcsolódó adatkezeléséről 
 
Az Európai Unió 2016/679 Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: General Data Protection 
Regulation, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) alapján a Pénztár mint adatkezelő a jelen tájékoztató 
(„Tájékoztató”) nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a Pénztár www.pannonianyp.hu 
weboldalán elérhető „HA MAJD FELNÖVÖK…”  Játék keretében, azzal kapcsolatban gyűjtött 
személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról. 
A jelen Tájékoztató kizárólag az alább megjelölt célból gyűjtött személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókat foglalja össze, amelyeket kiegészítenek a 
https://www.pannonianyp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ honlapon elérhető Általános Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltak. 

 
1. Az adatkezelő  
Pannónia Nyugdíjpénztár (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11. nyilvántartási szám: 01-04-
0000052, postai címe: 1441 Budapest Pf. 50, telefon: +36-1-478-4000, internetes elérhetősége: 
www.pannonianyp.hu; képviselője: Folkmayer Tibor helyettes ügyvezető; adatvédelmi felelős és 
elérhetőségei: Paczolai Szabolcs, +36 1 799-7701, adatkezeles@pannonianyp.hu.) 

 

2. Adatfeldolgozó 
A Pénztár jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelés vonatkozásában adatfeldolgozót vesz igénybe: 

▪ adatok nyilvántartását és kezelését végző szoftver fejlesztése, támogatása céljából (IRF 
Solutions Kft., székhely:1134 Budapest, Angyalföldi út 25., cégjegyzékszám: 01-09-363158) 

▪ adatok tárolását végző szerverek üzemeltetése céljából (Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt., 
székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11, cégjegyzékszám: 01-10-047117). 

 
3. Közös adatkezelés, automatizált döntéshozatal 
A Pénztár jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelés vonatkozásában közös adatkezelést, automatizált 
döntéshozatalt nem alkalmaz. 
 

4. Az adatkezeléssel érintett személyek 
A https://pannonianyp.hu internetes oldalon (hírlevélben, közösségi média oldalakon) a Pénztár által 
meghirdetett, a Játékra jelentkező („HA MAJD FELNÖVÖK…”  rajzpályázatra regisztráló) személy 
(„Pályázó – továbbiakban: együttesen: "Érintett”. A Pénztár a rajzot készítő gyermekről semmilyen 
személyes adatot nem kér, nem gyűjt és nem kezel. 
 

5. Az adatkezelés célja 

A Pályázó neve, születési helye, születési ideje, anyja születési neve vonatkozásában a Pályázó 
személyének azonosítása, a regisztrációs nyilatkozat nyilvántartásba vétele (regisztráció és annak 
visszaigazolása), a Pályázó neve és email címe vonatkozásában a regisztráció visszaigazolásához, a 
Játék időszakában történő tájékoztatás (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás), a Játék lebonyolítása, a 
Díjazott(ak) személyének megállapítása és a díj átadása, a Pályázó értesítési címe vonatkozásában a 
díj megküldése, Díjazott esetében az adózási jogszabályi kötelezettségek teljesítése. A pénztártagi 

http://www.pannonianyp.hu/
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azonosító esetében az adatkezelés célja a pénztártagi jogviszonnyal rendelkező Pályázó egyértelmű 
beazonosítása. 
 
6. Az adatkezelés jogalapja 
A Játékban való részvétel a regisztrációval megadott részvételi nyilatkozattal történik. 
A részvételi nyilatkozat nyilvántartásba vétele (regisztráció), a Játék időszakában történő tájékoztatás, 
a Játék lebonyolítása, a Díjazott Pályázó személyének megállapítása és a díj átadása, megküldése 
esetében a Pályázó önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amely 
hozzájárulást az Érintett a Szabályzat és az annak részét képező Adatkezelési tájékoztató dokumentum 
tartalmát elfogadó checkbox kipipálásával ad meg a regisztráció során. 
Díjazott Pályázó esetében az adózási jogszabályi kötelezettségek teljesítése vonatkozásában GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 
 
7. A kezelt adatok köre 
 
A Pályázó esetében név (vezeték- és utónév), születési hely, születési idő, anyja születési neve, e-
mail cím, pénztártagi azonosító, a regisztráció ténye és időpontja.   
 
8. A kezelt adatok forrása 
A kezelt adatok a Pályázó nyilatkozata alapján az Érintettektől származnak. A Pályázó a nyilatkozatát 
a Szabályzat és Adatkezelési tájékoztató dokumentum tartalmát elfogadó checkbox kipipálásával és a 
„Jelentkezés elküldése!” gomb megnyomásával adja meg. 
 

9. Az adatkezelés időtartama 

A Játékra történő regisztráció időpontjától kezdődően, a Játék lebonyolítása alatt és a díj átvételéig a 
Játékban nem díjazott Pályázó vonatkozásában a Díjazott Pályázó kiválasztását követő 60 napig, 
illetőleg a Pályázó által adott hozzájárulás visszavonásáig. A Díjazott Pályázó vonatkozásában a díj 
átadását követően az esetleges adózási jogszabályi megőrzési idő elteltéig. Az Érintettet megilleti a 
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás 
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 
10. Az adatokhoz történő hozzáférés, az adatbiztonsági intézkedések és az adattovábbítás 
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Pénztár azon munkatársai 
jogosultak, akiknek munkakörét, feladatkörét érinti a Játék és kizárólag az adatkezelési cél eléréséhez 
szükséges mértékben, a feladataik ellátása érdekében.  
A Pénztár a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a 
megnevezett cél eléréséhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át. A 
Pénztár a személyes adatokat a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. székhelyén található szervereken 
tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához egyéb más cég szolgáltatásait nem veszi 
igénybe.  
 
11. Az Érintett jogai 
Az Érintett az adott adatkezelési jogalaptól függően kérelmezheti a Pénztártól a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá megilleti az adathordozhatósághoz való jog.  
Az Érintett hozzájárulását nyilatkozattal bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 
visszavonhatja:  

a) regisztráció visszaigazolására küldött e-mailben található linkre kattintva, 
b) a Pénztár ügyfélszolgálatán személyesen (1068 Budapest, Benczúr utca 11.), vagy 
c) a Pénztár 1441 Budapest Pf. 50. postai címére küldött levélben, vagy 
d) az epapir@pannonianyp.hu elektronikus levelezési (e-mail) címre küldött üzenetben (AVDH-

hitelesítéssel, vagy egyéb elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumban), vagy 
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e) a Pénztár honlapján elérhető PannonPortT Tagi portálon belül küldött üzenetben 
 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Önt jogsérelem érte személyes adatai kezelése során, jogai 
érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) panaszt tehet, eljárást kezdeményezhet és/vagy 
az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Az Érintetti jogok a Pénztár Általános Adatkezelési 
Tájékoztatóban kerülnek részletesen kifejtésre. 

 

▪ A Szervező az Érintettek fent hivatkozott adatait a jelen Szabályzatban rögzítettektől eltérő célra 

nem használja fel, harmadik félnek nem adja át.  

▪ Tájékoztatjuk, hogy a Szervező Info tv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik az 

adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához 

szükségesek.   

EGYÉB 

▪ A díjakhoz kapcsolódó, hatályos jogszabályok szerint felmerülő adó- és járulékfizetési 

kötelezettségeket és a díjak kézbesítése költségét (posta) a Szervező téríti meg, míg az egyéb 

felmerülő költségeket – mint például a díj felhasználásának a költségét – a díjazott viseli.  

▪ A díjak készpénzre nem válthatók. Amennyiben a díjazott nem kívánja felhasználni a díjat, 

lehetősége van arra – a díj átvételét követően –, hogy díját más személyre átruházhassa. A díj 

átvételét követően azonban sem a díjazott, sem az a személy, akire a díja díjazott által átruházásra 

került, semmilyen követelést nem támaszthat a Szervezővel szemben.  

▪ Amennyiben a díjazott cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a díjával 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a díj átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője 

jogosult.  

▪ Amennyiben a Játék során visszaélés, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre 

adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, 

illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.  

▪ Szervező fenntartja magának a jogot a fenti részvételi feltételek megváltoztatására. Szervező 

bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a www.pannonianyp.hu honlapon 

keresztül közöl a Játék résztvevőivel.  

▪ Az Érintett felelőssége, hogy a Játék során a Regisztrációs űrlapon és a Pályázatban megadott 

adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban beállt változást haladéktalanul bejelentse a 

Szervezőnek. 

 

Budapest, 2023. március 2.  

 

 

Pannónia Nyugdíjpénztár 


