Jót tenni jó! – az újHÁZ Centrum óvodai mosdó felújítási pályázata

Pöttöm Fürdő Program 2019.
-Pályázati Felhívás1.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.1. A Pályázat szervezője: „Új Ház” Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (9111 Tényő, Fő u. 2., cégjegyzékszám: 08-10-001794, adószám:135981522-08), továbbiakban “Szervező” vagy „újHÁZ”.
1.2. A Pályázat lebonyolítója a Clair&Curtis Communication Kft. (1024 Budapest, Retek u. 21-27.
magasföldszint, adószám: 13974787-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-882705), továbbiakban:
„Lebonyolító”.
1.3. A Pályázatban való részvétel a jelen Pályázati Felhívásban foglalt feltételek hiánytalan teljesítése
esetén lehetséges.
1.4. A Pályázatra jelentkezők részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen Pályázati
Felhívást.
1.5. A Szervező minden, a 3.1 pontban részletezett jogosultság szerinti óvodának e-mailben megküldi
a Pályázati Felhívást, valamint a Pályázatról reklámanyagok is kihelyezésre kerülnek a Szervező
kereskedéseiben és kommunikációs felületein.
2. PÁLYÁZAT CÉLJA
Az újHÁZ Centrum Magyarország meghatározó országos építőanyag-kereskedelmi hálózataként
kiemelten fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást, ezért meghirdeti Pöttöm Fürdő Programját,
melynek célja a gyermekek második otthonának, az óvodának és körülményeinek komfortosabbá
tétele. A Szervező a program keretében egy magyarországi óvodának segít élhetőbbé tenni a
fürdőszobai körülményeit.
A programra benyújtott pályázatok közül egy szakmai zsűri által kiválasztott 1 (egy) nyertes óvodának
Szervező felújítja az óvoda pályázatában megjelölt mosdóhelyiségét (burkolatokat, vizes
egységeket kicseréli és elvégzi az ehhez kapcsolódó vízszerelési munkálatokat) maximum 1 000 000
Ft értékben. A kivitelezés során esetlegesen felmerülő rejtett műszaki hibákból eredő többletköltségek
az intézmény tulajdonosát terhelik.
A pályázat keretében a jelentkezők által a www.facebook.com/pottomfurdoprogram oldalon található
Facebook applikáción keresztül feltöltött rajzok a beküldő óvoda megjelölésével felkerülnek a Szervező
Facebook oldalára, mely rajzokra a Pályázat időtartama alatt az applikáción keresztül „like”-okat
(szavazatokat) lehet leadni. A 10 (tíz) legtöbb like-ot kapó rajz óvodájának az újHÁZ egy-egy
(összesen tíz darab) kültéri újHÁZikó játszóházat ajándékoz. A kültéri játszóházakat Szervező
szállítja le és szereli össze az óvodák részére.
3. RÉSZTVEVŐK
3.1. A Pályázatra minden, Magyarországon bejegyzett állami vagy önkormányzati fenntartású
óvoda jelentkezhet. Magán-, alapítványi- és egyházi óvodák nem vehetnek részt a programban.
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4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
4.1.
A Pályázatra jelentkezni a
Pöttöm
Fürdő
Program
Facebook
oldalán,
a
www.facebook.com/pottomfurdoprogram oldalon található Facebook-applikáción keresztül és e-mailen
a pottomfurdo@uj-haz.hu email címen lehet a 4.2. pontban megjelölt pályázati dokumentáció hiánytalan
beküldésével.
4.2. A Pályázatban való részvétel feltételei a következők:
Az újHÁZ Pöttöm Fürdő Programjára beküldött Pályázatnak az alábbiakat szükséges hiánytalanul
tartalmaznia:


Adatlap az alábbi adatokkal:
o

Óvoda kapcsolattartási adatai (óvoda neve, címe, OM-azonosítója, óvodavezető neve,
telefonszáma, e-mail címe, pályázattal kapcsolatban megjelölt ügyintéző (ha van) neve,
telefonszáma, e-mail címe;

o

Óvodai összlétszám, óvodai csoportok száma;

o

Pályázatra benyújtott, felújításra szoruló mosdóhelyiség alapterülete (m 2), valamint a
mosdóhelyiséget használó gyermekek összlétszáma;

o

Egy 500-1000 karakteres rövid leírás, hogy miért örülne az óvoda, ha az ő mosdóját
újítaná fel az újHÁZ Centrum;



Egy-két fotó a felújításra szoruló mosdóhelyiségről (a fotókon csak a mosdó szerepeljen,
gyerekek / óvodai dolgozók ne látszódjanak rajta);



Egy, az óvodások által közösen rajzolt kép, ami álmaik ovis mosdóját ábrázolja (óvodánként
egy darab, a gyerekek által közösen készített rajz, beszkennelve vagy jó minőségben befotózva
JPEG formátumban, max. 2 MB méretben;



Nyilatkozat_1: Hozzájáruló nyilatkozat az óvoda által megjelölt személyek részéről a
személyes adataik kezeléséhez;



Nyilatkozat_2: Hozzájáruló nyilatkozat a Pályázatban benyújtott rajzok és fotók felhasználási
jogainak átengedésére és közzétételére Szervező kommunikációs felületein;



Nyilatkozat_3: Hozzájáruló nyilatkozat, a Pályázat nyertessége esetén vállalt feltételekhez
történő hozzájárulásról (felújítási időszak vállalása, fotók / videók készítése és publikálásának
lehetősége, szülői hozzájárulás a gyermekek fotókon és videókban történő megjelenése
esetén);



Nyilatkozat_4: Hozzájáruló nyilatkozat a Pályázatban való részvételhez és rejtett hibák esetén
a többletköltségek vállalásáról az intézmény fenntartójától.

A Pályázathoz kapcsolódó adatlap és nyilatkozatok jelen pályázati kiírás mellékleteként
megtalálhatóak és letölthetök.
A teljes pályázati dokumentációt a pottomfurdo@uj-haz.hu e-mail címen kell benyújtani. A pályázathoz
kapcsolódó rajzot pedig kérjük a www.facebook.com/pottomfurdoprogram oldalon található Facebook
applikáción keresztül feltölteni, hogy szavazni lehessen a rajzokra.
4.3 Lebonyolító küld minden beérkezett Pályázatra visszaigazoló levelet.
4.4. Egy óvoda csak egy mosdóhelyiség felújítására pályázhat.
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4.5. A jelentkezéssel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, illetve
Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősséget kizár.
A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget továbbá:
 azon körülményért, amennyiben a Résztvevő hibásan küldi el a jelentkezését a Szervező és a
Lebonyolító hibáján kívül, az internetkapcsolat vagy a saját elektronikus felszerelése hibájából;
 amennyiben a Jelentkezés elküldése után a tájékoztató e-mailt nem kapja meg a Résztvevő
saját e-mail fiókjának beállításai, antispam filter miatt, vagy a Résztvevő önhibájából;
 amennyiben a beérkezett Pályázati anyag nem felel meg a valóságnak, ezért a Szervezőt és a
Lebonyolítót további felelősség nem terheli.
4.6. A Pályázat feltöltése teljes mértékben önkéntes alapú és ingyenes. A Résztvevő vállalja, hogy a
Pályázati anyagban megadott adatok valósak.
4.7. Amennyiben a Szervező és Lebonyolító felé bármely harmadik személy a feltöltött rajzzal
összefüggésben követeléssel lép fel, a Résztvevő köteles a rajz származási helyét igazolni a Szervező
és Lebonyolító felé és köteles a Szervező helyett helyt állni a 3. fél követelésének teljesítéséért, valamint
a Szervezőt és Lebonyolítót minden igény alól mentesíteni.
5. A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI, NYERTES KIHIRDETÉSE
5.1. A Pályázat időtartama: 2019. május 13. 00:01 perctől 2019. július 12. 23:59 percig, amelyen belül
a Pályázatok leadhatók.
5.2. A Pályázat kiírásától a Pályázat eredményének kihirdetéséig a Lebonyolító a Pályázat Facebookoldalán folyamatosan beszámol a Pályázat alakulásáról, posztokat, híreket tesz közzé.
5.3. A jelentkezési határidő lejártát követően a Szervező a pályázatokat egy 3 (három) főből álló szakmai
zsűri bevonásával értékeli. A szakmai zsűri tagjai: Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az Új Ház Zrt
cégvezetője és Szekeres Nóra, a Pöttöm Fürdő Program nagykövete. Az értékelésben nem vesz részt
azon Pályázat, amely nem tartalmazza a 4.2. pontban meghatározott, hiánytalanul kitöltött Pályázati
dokumentációt A nyertes Pályázat kihirdetésére 2019. július 29. napján 10 órakor kerül sor a
www.facebook.com/pottomfurdoprogram
oldalon. A nyertes ezt követően az általa megadott
elérhetőségeken is értesítésre kerül.
5.4 A Pályázat időtartama alatt a www.facebook.com/pottomfurdoprogram oldalra feltöltött rajzokra
2019.07.29. hétfő reggel 8:00 óráig lehet szavazni. A kültéri újHÁZikó játszóházakat az a 10 (tíz) az
óvoda nyeri el, amely a fenti időpontban az összesítést követően a legtöbb szavazatot kapta. A nyertes
óvodák
kihirdetésére
2019.
július
29.
napján
12:00
órakor
kerül
sor
a
www.facebook.com/pottomfurdoprogram oldalon. A nyertesek ezt követően az általuk megadott
elérhetőségeken is értesítésre kerülnek. A nyertesekkel Szervező felveszi a kapcsolatot a játszóházak
kiszállításának és összeszerelésének egyeztetése céljából, a kihirdetést követő maximum 30 napon
belül.
5.5. A Szervező és a Lebonyolító a beérkezett szavazatok mögötti profilokat nem vizsgálja.
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6. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
A Pályázat során megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
A Pályázatban történő részvételhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.
A Pályázat kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a
Résztvevőket:
I. Az adatkezelő adatai
Cégnév: "Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 08-10-001794
Székhely: 9111 Tényő, Fő utca 2.
Adatvédelmi felelős: Horváth Adrienn marketing menedzser
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: marketing@uj-haz.hu
II.
Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, és
előfeltétele a részvételnek és a nyeremény átadásának.
III.
Az adatkezelés célja
A Pályázat lebonyolítása (beküldött pályázatok ellenőrzése, nyeremények átadása, adó- és számviteli
adatkezelés rendezése) a Pályázat lebonyolítása érdekében az azzal kapcsolatos kapcsolattartás
IV. Az érintettek köre
A résztvevő óvodák vezetői és megjelölt kapcsolattartóik.
V. Az érintett személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek.
Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:
a)
név;
b)
e-mail cím;
c)
telefonszám
VI. A személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 2019. július 26. napjától számított 20
napig, a Pályázat nyertes óvoda esetében a felújítás átadásának napjától számított 20. napig, az
újHÁZikó nyertes óvoda esetében az újHÁZikó összeállításának és átadásának napjáig kerülnek
tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő
nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.
VII. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.
VIII. Az érintett jogai
Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:
Az Érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra
adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.
Az Érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy
egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése
érdekében gyakorolja e jogát.
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Az Érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam
meghatározásának szempontjai
e) az Érintett joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés
korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi,
vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
•
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
•
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
•
a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervező jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
érdekeivel szemben.
Az Érintett jogosult arra, hogy a Szervező a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson
alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait
számára vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő marketing@ujhaz.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 9111 Tényő, Fő utca 2. szám alatti postacímére küldheti meg
írásban. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton
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nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt
másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett
másként kéri.
Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent
megadott elérhetőségeken.
Ezen kívül, Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az
adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti
törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken
túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.
Szervező az érintettek megadott személyes adatait az általa adatok feldolgozásával megbízott
adatfeldolgozó részére továbbítja: Clair & Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27.
(Lebonyolító);
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a személyes
adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Pályázati kiírásban leírtakon kívüli célból történő
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező
kötelezettséget vállal arra, hogy a Pályázók személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.
Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott
hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Pályázatból való kizáráshoz vezet, ha a Pályázat
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.
A
Szervező
részletes
Adatkezelési
szabályzata
http://ujhazcentrum.hu/lablec-menu/adatvedelmi-tajekoztato
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elérhető

az

alábbi

honlapon:

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
7.1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázatot bármikor módosítsa vagy visszavonja.
7.2. A Pályázattal kapcsolatos információ a Lebonyolítótól kérhető a pottomfurdo@uj-haz.hu e-mail
címen.
7.3. A Pályázó a Pályázata beküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen pályázati kiírásban foglalt
valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Tényő, 2019. június 28.

„Új Ház” Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt.
Szervező
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Adatlap
Óvoda neve:
Óvoda címe:
Óvoda OM-azonosítója:
Óvodavezető neve:
Óvodavezető telefonszáma:
Óvodavezető e-mail címe:
Pályázattal kapcsolatban megjelölt ügyintéző (ha van) neve:
Pályázattal kapcsolatban megjelölt ügyintéző (ha van) telefonszáma:
Pályázattal kapcsolatban megjelölt ügyintéző (ha van) e-mail címe:
Óvoda összlétszáma (fő):
Óvodai csoportok száma (db):
Pályázatra benyújtott, felújításra szoruló mosdóhelyiség alapterülete (m2):
Pályázatra benyújtott, felújításra szoruló mosdóhelyiséget használó gyermek összlétszáma
(fő):
Rövid leírás, hogy miért örülne az óvoda, ha az ő mosdóját újítaná fel az újHÁZ (500-1000
karakter):

Oldal 9 / 14

Nyilatkozat_1
(Hozzájáruló nyilatkozat az óvoda részéről megadott személyes adatok kezeléséhez)

Alulírott …………………, mint a ……………………. óvoda (cím: ………………., OM azonosító:
………………………………) munkavállalója és a Pöttöm Fürdő Program Pályázat tekintetében az óvoda
óvodavezetője/kapcsolattartója jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az „Új Ház” Építőanyag
Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9111 Tényő, Fő u. 2., cégjegyzékszám: 0810-001794, adószám:13598152-2-08) Szervező, mint Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő), a jelen
hozzájárulásom alapján az Új Ház Zrt. által meghirdetett Pöttöm Fürdő Programra benyújtott Pályázat
során megadott személyes adatokat – így név, e-mail cím, telefonszám – a Pályázat lebonyolítása
érdekében és az azzal kapcsolatos kapcsolattartás érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse,
teljes körűen kezelje hozzájárulásom visszavonásáig, de legkésőbb 2019. július 26. napjától számított
20. napig, a Pályázat nyertes óvoda esetében a felújítás átadásának napjától számított 20. napig, az
újHÁZikó nyertes óvoda esetében az újHÁZikó összeállításának és átadásának napjáig vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint.
A fenti időtartamot követően a személyes adatok az Adatkezelők nyilvántartásából automatikusan
törlésre kerülnek.
Az

Adatkezelő

hatályos

adatkezelési

szabályzata

elérhető

http://ujhazcentrum.hu/lablec-

menu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon.
Az adatkezelés lényegesebb elemei a következők:
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, és
előfeltétele a Pályázat sikeres elbírálásának.
A személyes adatok az Adatkezelő által az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó Clair &
Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27. (Lebonyolító) részére kerülnek
továbbításra.
Az Érintettet az adatkezelés kapcsán adataival kapcsolatosan megilletik a hozzáféréshez,
helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való
jog. Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő: 9111
Tényő, Fő utca 2. szám alatti postacímére illetve a marketing@uj-haz.hu e-mail címére küldheti meg
írásban.
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azt haladéktalanul, de nem később, mint egy
hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedettnél hosszabb határidőben – elintézi,
vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban
tájékoztatja.
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Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőknél a fent
megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági
eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye,
tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron
kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság
Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.
Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.
Az Adatkezelő megfelelő szervezési és biztonságtechnikai intézkedéseket vezetett be annak
érdekében, hogy az Érintettek adatait megfelelő védelemben részesítse illetéktelen személyek általi
hozzáféréstől a saját adatkezelésük során.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy megismertem, megértettem és tudomásul vettem a fenti
adatkezelési feltételeket és a személyes adataim kezeléséről szóló tájékoztatás ismeretében járulok
hozzá személyes adataim fentiek szerinti kezeléséhez.

Kelt: ……………, 2019.………….

Név: ………………………..
Aláírás: ……………………………

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Cím:

Cím:
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Nyilatkozat_2
(Hozzájáruló nyilatkozat a Pályázatban benyújtott rajzok közzétételére Szervező kommunikációs
felületein)
Alulírott ………………………………………….…, mint a ………………………………………… óvoda
(cím:

……………………………………………….,

OM

azonosító:

………………………………)

óvodavezető munkavállalója és a Pöttöm Fürdő Program Pályázat tekintetében az óvoda képviselője
jelen nyilatkozat aláírásával ingyenesen, korlátozott felhasználási jogot engedek az „Új Ház” Építőanyag
Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9111 Tényő, Fő u. 2., cégjegyzékszám: 0810-001794, adószám:13598152-2-08) részére, az óvodába járó gyermekek által a Pályázatra elkészített
és az óvoda nevében beküldött rajzra, mint szerzői műre. A felhasználási jog alapján az Adatkezelő
jogosult a rajzot, mint szerzői művet a „Új Ház” Zrt. Facebook oldalán, weboldalán és hírleveleiben a
nyilvánosság számára elérhetővé tenni. Fentieken túlmenően a rajzot, mint szerzői művet Adatkezelők
nem jogosultak használni. Jelen Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a rajz Facebookon
történő közzétételétől a megjelenésre a Facebook felhasználási feltételei vonatkoznak.

Kelt: ……………, 2019.………….

Név: ………………………..
Aláírás: ……………………………

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Cím:

Cím:
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Nyilatkozat_3
(Hozzájáruló nyilatkozat, a Pályázat nyertessége esetén vállalt feltételekhez (felújítási időszak, fotók,
videók készítése és publikálása, szülői hozzájárulás a gyermekek fotókon és videókban történő
megjelenés esetén;)
Alulírott ……………………………..........…………, mint a ……………………………………………. óvoda
(cím: ……………………………………………., OM azonosító: ………………………………) óvodavezető
munkavállalója és a Pöttöm Fürdő Program Pályázat tekintetében az óvoda képviselője jelen nyilatkozat
aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az „Új Ház” Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (9111 Tényő, Fő u. 2., cégjegyzékszám: 08-10-001794, adószám:13598152-2-08)
által meghirdetett Pöttöm Fürdő Program kapcsán az óvoda nyertessége esetén:
-

az óvoda felújítás megvalósítására 2019. augusztus 13.

és 31. közötti időtartamban

lehetőséget biztosítok Szervező számára;

-

az óvoda mosdóhelyiségének felújításról vagy az játszóházak átadásáról fotók és videók
készüljenek, melyeket Szervező jogosult a Szervező online kommunikációs felületeinek a
nyilvánosság számára elérhetővé tenni melynek kapcsán a fotókon és videókon megjelenő
óvodás gyermekek törvényes képviselőitől és óvodai munkavállalóktól a részvételhez és a
fentiekben megjelölt megjelenéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat beszerzem és
szükség esetén a Szervező rendelkezésére bocsátom.

Kelt: ……………, 2019.………….

Név: ………………………..
Aláírás: ……………………………

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Cím:

Cím:
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Nyilatkozat_4
(Hozzájáruló nyilatkozat a Pályázatban való részvételhez az óvoda tulajdonosától)
Alulírott........................ , a ……………………………………….... óvoda (cím: ……………………………….…….OM
azonosító: ………………….…….) tulajdonosának …………………………képviseletében hozzájárulok az „Új Ház”
Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. ((9111 Tényő, Fő u. 2., cégjegyzékszám: 08-10-001794) által meghirdetett
Pöttöm Fürdő Program Pályázatában való részvételhez.
Tudomásul veszem, hogy a főnyeremény az óvoda mosdójának felújítása (burkolat, vizes egységek cseréje és az
ehhez kapcsolódó vízszerelési munkálatok), maximum 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint értékben így az óvoda
nyertessége esetén a felújítást engedélyezem.
Elfogadom, hogy a kivitelezés során esetlegesen felmerülő rejtett műszaki hibákból eredő többletköltségek az
intézmény tulajdonosát terhelik.
Nyilatkozom, hogy a nyertes óvoda nem műemléki épület a felújítás nem érinti/sérti a műemléki védelmet.

Kelt: ……………………….….., 2019. …………………….

………………………………………. (Óvoda tulajdonosa)
Képviseletében, Név, titulus:
Cégszerű aláírás:
Pecsét:

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Cím:

Cím:
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