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„Küldj Reklámfilm Zenét” Pályázat 
pályázati feltételek 

 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 
www.vodafone.hu portálon megrendezésre kerülő „Küldj Reklámfilm Zenét” Pályázat (a 
továbbiakban: a „Pályázat”) alábbi részvételi feltételeit. A Pályázaton való részvétel, a jelen 
hivatalos pályázati feltételek (a továbbiakban: a „feltételek”) automatikus elfogadását 
jelenti. (A Pályázatban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Pályázó(k)”.) 
 
A Pályázat kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása 
szigorúan tilos. 
 
A Pályázat kiírója a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-
044159, székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., adószám: 11895927-2-44, a 
továbbiakban: a „Vodafone”.) 
 
A Pályázók adatait a Vodafone a Kiírás 7. pontja szerinti adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően kezeli, kérjük, olvassa el a Kiírás ezen részét a pályázaton való részvétel 
előtt. 
 
1 A pályázat tartalma, pályázók feladata 

 
A Pályázók (akik 18. életévüket már betöltötték és cselekvőképesek) feladata, hogy a Pályázat 
időtartamán belül egy saját maguk által szerzett zeneszámot küldjenek a 
hello.hu@vodafone.com címre mp3 formátumban, „reklámzene” tárggyal.  A Pályázaton az 
vehet részt, aki a zeneszám beküldésével egyidejűleg, az e-mailben adatait (név/zenekar neve, 
kontakt telefonszáma, emailcíme, ha van, akkor a honlap/facebook/myspace oldal 
elérhetőségét) megadja. 
 
Fontos kitételek: 

 A zenekar/előadó Magyarországon folytassa tevékenységét. 
 A zeneszám még ne rendelkezzen videoklippel.  
 A zeneszám nem lehet olyan zenei mű, melyet korábban már reklámfilmhez, 

vagy bármilyen reklámtevékenységhez felhasználtak. 
 A szám, melyet a Pályázó küld, saját szerzemény kell, hogy legyen, tehát a 

Pályázónak rendelkeznie kell a pályázati anyag (továbbiakban: zeneszám) 
szerzői jogaival, ezzel kapcsolatban minden felelősség a Pályázót terheli. 
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött zeneszám kapcsán keletkező 
esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót 
terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.  
 

 
A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket. 

 
2 A Pályázat időtartama 
 
A pályázatokat a következő időintervallumban várjuk: 2012. április 20. 16:00-tól 2012. május 2. 
12:00-ig.  
 
 
 

http://www.vodafone.hu/
mailto:hello.hu@vodafone.com
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3 Pályázatok elbírálása 
 
A pályázati idő alatt beérkező zeneszámokat a Vodafone egy belső, szubjektív döntési 
folyamatban bírálja el, döntését nem indokolja, ezen döntés ellen kifogásnak nincs helye. 
A Vodafone a pályázatokat legkésőbb 2012. május 7-én 12:00-ig elbírálja. Fontos, hogy 
a Vodafone fenntartja a lehetőségét annak, hogy szintén indoklás nélkül egyetlen 
zeneszámot sem választ ki a pályázat végén, ez esetben a fődíj egyetlen Pályázónak 
sem kerül átadásra. 
 
A Vodafone a beérkezett pályázatokat a Pályázók írásbeli engedélye nélkül semmilyen 
csatornán nem terjeszti, azokat kizárólag a döntéshez szükséges döntéshozókhoz (zsűri) 
juttatja el. Amennyiben egy pályázat a zsűri szerint nem jut tovább, úgy a pályázat az 
elbírálás után haladéktalanul törlésre kerül, ennek tényéről a pályázót a Vodafone 
értesíti. 
 
Vodafone azt a pályázatot tekinti nyertesnek, ami a pályázati időn belül beérkezett, 
amelyet a zsűri kiválasztott, és a beadott pályázatban megadott e-mail címen elérhető, 
valamint rendelkezik a pályázati anyag minden szerzői jogával. 

 
 
4 A Pályázat fődíja 

 
A Vodafone a nyertes pályázónak 3000 USD-t (a kifizetés forintban történik, az MNB 
napi középárfolyamán) ajánl fel a következő felosztásban: 

 1500 USD a nyertes zeneszám reklámfilmben, Magyarországon történő 
felhasználási jogáért. 

 1500 USD támogatás egy saját klip elkészítésének támogatása. 
 
Amennyiben születik nyertes pályázat, úgy a Vodafone a nyertest értesíti, és egyeztet 
vele a zeneszám felhasználásának feltéteteleiről, melyet Felek szerződésben rögzítenek. 

 
A díjjal kapcsolatos adóterheket a Pályázat szervezői vállalják. 

A nyeremény át nem vétele a Pályázót kártérítésre nem jogosítja.  
 
5 Egyéb tudnivalók 
 
6.1 A Pályázatban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, 

ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli 
felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. 

 
 A „Vodafone” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A 

védjegyoltalom jogosultja a Vodafone Group Plc, amellyel kötött Védjegyhasználati 
Megállapodás alapján Magyarországon a Vodafone Magyarország Zrt. ezen védjegyek 
használatára jogosult. A termék- és díjszabás – részben szöveges, részben ábrás – 
nevek a Zrt. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem 
használható fel semmilyen módon és jogcímen a Vodafone Zrt., illetve bizonyos 
esetekben a Vodafone Group Plc előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes 
felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt 
jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 
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6.2 A Pályázatban nem vehetnek részt a Vodafone munkavállalói, megbízottjai (vagy 

bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-
kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Pályázat fejlesztésében és 
üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pont 
szerinti közeli hozzátartozói. 
 

6.3 A Vodafone visszavonhatja vagy megszüntetheti a Pályázatot részben vagy egészben 
bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha 
a Pályázat megszüntetésre kerül a Vodafone által, a Vodafone törekszik arra, hogy a 
megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, 
felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés 
nem lehetséges. A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket 
vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa. 

 
6.4  A Pályázók elfogadják, hogy a Pályázat során a Pályázati kiírásban foglaltak bárminemű 

megszegésével a Vodafone számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A 
Vodafone a Pályázatban való részvételt a Pályázati Feltételek megszegése esetén 
bármely Pályázótól megvonhatja. 

 
6.5 A Vodafone nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi 

utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, 
a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 
károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben 
sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél 
felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a 
Vodafone felelősséget nem vállal. 

 
 
6.7  A Pályázó azáltal, hogy részt vesz a Pályázatban, automatikusan elfogadja az ezen 

kiírásban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Vodafone fenntartja magának a jogot 
arra, hogy e feltételeket vagy magát a Pályázati kiírást kiegészítse, vagy módosítsa. A 
Pályázatban való részvétel szerverek kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, 
ennek megfelelően a fenti tényezők a Pályázat elérhetőségét időnként negatívan 
befolyásolhatják. 

 
A feltételek elfogadásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, 
teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati 
leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem 
kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök 
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 
 
A pályázati kiírásban a változtatás jogát fenntartjuk. 

 
6.8 A fenti pályázati kiírásara vonatkozólag a magyar jog előírásai az irányadóak. 

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a 
hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. 

 
Ha a Pályázattall kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a 
hello.hu@vodafone.com e-mail címen kérhető tájékoztatás. 

mailto:hello.hu@vodafone.com
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7.  Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató 
 

A Pályázatban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Pályázó egyben 
kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül 
nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá 
tételéhez. A Vodafone nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan 
megadott adatokkal okozott következményekért. 
 
Vodafone a pályázatban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen kiírásban foglalt 
kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az értesítést, illetve a nyeremény 
átadását követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul 
törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes 
tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek 
átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az 
adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az 
adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való 
hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő. 

 
Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon 
és esetekben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.:350. postai és az 
ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott 
személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való 
tájékoztatását. 

 
 
Budapest, 2012. április 19. 
 
Küldd a zenéd! 
 
üdvözlettel: 
 
Vodafone 


