
TERVEZD MEG A WELLIS LEGSZEBB FÜRDŐSZOBÁJÁT! 

A Wellis Magyarország 3D lakberendezési pályázatának hivatalos 

részvételi szabályzata 
 

A Pályázati szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Wellis Magyarország Zrt. (a 

továbbiakban: Szervező) által szervezett Wellis 3D – pályázatra, amely a 

https://www.wellis.com/hu/ weboldalon a Hírek menüpont alatt (a továbbiakban: 

Pályázatifelület) érhető el. 

 

A pályázat szervezője a Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C). 

 

A Pályázatban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, 

és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Pályázatban 

való részvétel előtt figyelmesen olvassa el! 

 

A pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan 

elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban 

foglaltakat. 

 

A pályázatra történő jelentkezés feltétele az internethozzáférés léte, valamint jelen szabályzat 

és a Wellis Magyarország Zrt. adatkezelési feltételeinek elfogadása. 

A Szabályzatot a Szervező a Pályázatifelület weboldalán teszi közzé és biztosítja a Szabályzat 

folyamatos elérhetőségét a Pályázat ideje alatt. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor 

megváltoztathassa. 

 

 

I. A pályázat szervezője 
A Wellis 3D elnevezésű pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője és annak során kezelt 

személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, 

Budaörsi út 31/C, adószám: 25584864-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-048882), amely jelen 

Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

 

II. Részvételi feltételek 
A Pályázatban azok vehetnek részt, akik jelen szabályzat szerint pályázati anyagot küldenek (a 

továbbiakban: Regisztráció) a varga.dorottya@wellis.hu e-mail címre. 

 

A Pályázatban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki érvényes 

személyazonosító okmánnyal rendelkezik és Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel 

rendelkezik (a továbbiakban: Pályázó). A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező és 

munkavállalói, valamint a Pályázat szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek 

munkavállalói, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg 

vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi természetes-, illetve jogi személy, továbbá ezen 

személyek/szervezetek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 8:1. § (1) bekezdésének 

meghatározott (közeli) hozzátartozói. 
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A Pályázatban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat 

hibásan, hiányosan, vagy nem adták meg. 

 

A Pályázó a Pályázatban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, 

a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem 

vállal. 

 

A Pályázatban való részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervező termékének vagy 

szolgáltatásának igénybevétele. A Pályázatban való részvételre irányuló kifejezett ráutaló 

magatartással való jelentkezésnek minősül, ha a Pályázó a nyeremény megszerzése érdekében 

a 3. pont első bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. 

 

A Pályázatban való részvételhez kizárólag saját adataival történő regisztrációját használhatja 

fel. Amennyiben a Pályázó nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a 

Pályázattal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságból fakadó vitákkal 

kapcsolatban Szervező, mindennemű felelősségét kizárja. 

 

A pályázat beküldése adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Pályázót terheli 

és a költség mértéke függhet a Pályázó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától 

és annak konstrukciójától. 

 

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgálón 

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolja olyan a Szervezőn 

kívülálló tényező, mint például, de nem kizárólagosan: kapcsolati hiba, a szerver 

számítógépeinek teljesítménye, a hálózati leterheltség és torlódás, a lefedettség, valamint a 

biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó 

mindennemű felelősségtől mentesül. 

 

A Pályázat végén a Szervező e-mailben és / vagy telefonon veszi fel a kapcsolatot a 

nyertesekkel adataik egyeztetése céljából. A Pályázatban résztvevők vállalják, hogy 

nyertességük esetén együttműködnek a Szervezővel a nyeremény átadása céljából. Továbbá a 

Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyeremények átvételéről fotót készíthessen 

és azt közzé tegye a kommunikációs felületein. 

 

A pályázatból a Szervező kizárja azt a Pályázót, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat 

tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi 

Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a 

Pályázat időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a 

Szervező a Pályázónak külön értesítést nem küld. 

 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatba beküldött pályaművek megvásárlására, 

vagy felhasználására ajánlatot tegyen függetlenül a Pályázó, vagy érintett Pályamű Pályázatban 

elért eredményétől. 

 

Pályázó a Pályázatba való regisztrációjával és jelen Szabályzat elfogadásával nyilatkozik, hogy 

minden általa beküldött Pályamű saját szellemi terméke, mellyel szemben harmadik félnek 



követelése nincs. Plagizálásból, vagy egyéb szellemi tulajdonból fakadó jogvitákkal 

kapcsolatban Szervező, mindennemű felelősségét kizárja. 

 

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 

személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Wellis Magyarország Zrt.-vel szemben 

bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Wellis Magyarország 

Zrt. által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Wellis Magyarország Zrt.-nek megtéríteni 

minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Wellis Magyarország Zrt.-nek a 

Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

 

 

A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás 

nélkül kizárni – a fentebb felsorolt eseteken kívül - azt a Pályázót a Pályázatból: 

• aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Pályázatban, így különösen, 

ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt 

követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért; 

• aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. 

pontjában meghatározott hozzátartozója; 

• aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a 

Pályázattal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos 

érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel; 

• aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel; 

• aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy 

szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Pályázatban valótlan, vagy a valós 

Pályázótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti 

Pályázótól eltérő más személyt regisztráljanak Pályázóként; valamint 

• akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak látnak törölni. 

• aki más szerzői jogait megsértve pályázott a Pályázatba, illetve akivel 

kapcsolatban alapos gyanú merül fel, hogy más szerzői jogait megsértve 

pályázott a Pályázatba. 

 

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek 

a valóságnak. 

 

 

  



III. A Pályázat leírása 
 

A Pályázatban való részvétel feltétele jelen Szabályzat elfogadása, valamint az érvényes 

pályamű beküldése. 

 

A Pályázat időtartama: 

A Pályázat 2021. Április 30. és 2021. Június 30. napja között kerül lebonyolításra. 

 

A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett pályázati anyagok 

érvénytelenek, azok a Pályázatban nem vesznek részt. Egy Pályázó összesen egy nyereményre 

jogosult. 

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó mulasztásából eredő következményekért, így 

különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Pályázók részére.  

 

 

A Pályaművek tartalmi követelménye: 

A pályaműveknek legalább 4 darab a Szervező által forgalmazott terméket kell tartalmazniuk. 

Ezen termékek 3D forrásait a Pályázók megtalálják a 

https://www.wellis.com/downloads/Szaniter_3D weboldalon. 

Egyéb 3D termék forrás kérhető a Szervezőtől a varga.dorottya@wellis.hu e-mail címen, 

azonban a további forrás átadást a Szervező megtagadhatja. 

(Például: 1 wc, 1 zuhanykabin, 1 zuhanypanel, 1 fürdőszoba bútor vagy pl.: szabadon álló kád, 

szabadon álló csaptelep, fürdőszoba bútor, tükör és plusz kiegészítők) 

 

A Pályaművek formai követelményei: 

- A Pályaművek bármely 3D látványtervező program által elkészíthetők. 

- A beküldött látványtervek felbontása: 1920 pixel szélesség, a magasság nem 

meghatározott. 

- A Pályázat során beküldhető formátumok: jpg, jpeg, png, pdf 

- Minden pályázati anyagnak tartalmaznia kell minimum 3 darab színes látványterv és 

1 db felülnézeti képet. Az alaprajz beküldése nem kötelező. 

 

A Pályaművek leadásának módja: 

A Pályaműveket a varga.dorottya@wellis.hu e-mail címre kell beküldeni, legkésőbb a Pályázat 

utolsó napjával bezárólag. 

A pályaművek beküldése során az alábbi adatokat megadása kötelező a beküldött pályázati 

emailben: 

• Pályázó neve 

• Pályázó e-mail címe 

• Pályázó lakcíme 

https://www.wellis.com/downloads/Szaniter_3D
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• Pályázó telefonszáma 

 

A Pályaművek elbírálása: 

A Pályázat során beküldött Pályaművek két kategóriában kerülnek megmérettetésre; szakmai 

zsűri által, valamint közönség szavazás által. 

A szakmai zsűri tagjai: 

• Ács Erzsébet – Lakberendezők Országos Szövetsége - Elnök 

• Kánya Viktor  – Wellis Magyarország Zrt. – marketing vezető 

• Szanyi Tünde  – Wellis Magyarország Zrt. – grafikus 

• Lakatos Ajna – Wellis Magyarország Zrt. – grafikus 

 

A szakmai zsűri vizsgálati szempontrendszere: 

- első benyomás 

- eredetiség – kreativitás 

- funkcionalitás 

- részletgazdagság 

- színharmónia 

- megjelenítés technika 

 

Ha több Pályamű összesített pontszáma azonos, a nyertest a szakmai zsűri szavazás útján 

választja meg. 

A Pályázónak lehetősége van – kizárólag saját – pontszámát megtekinteni személyesen a 

Szervező irodájában. 

 

A közönségszavazás során a Pályaművekre bárki, aki Google, vagy Facebook Account-tal 

rendelkezik, szabadon szavazhat a Pályázatifelületen a www.wellis.com/hu/palyazatok 
weboldalon. Egy szavazó egy Pályaműre egy alkalommal szavazhat, a nyertes Pályamű az 

amely a legtöbb szavazatot gyűjtötte össze a Pályázat időtartama alatt. 

A szakmai zsűri által nyertesnek ítélt Pályázat kizárásra kerül a közönségszavazás alól. 

Amennyiben ezen Pályamű gyűjtené össze a legtöbb közönségszavazatot, ez esetben a 

Szervező a második legtöbb szavazattal bíró pályázatot tekinti nyertesnek. 

 

A Pályázat során kiosztott nyeremények: 

Szakmai zsűri által kiosztott nyeremény – bruttó 500 000 Ft értékű szaniter vásárlási utalvány 

Közönségszavazás nyereménye - bruttó 500 000 Ft értékű szaniter vásárlási utalvány 

A vásárlási utalványok felhasználhatók a Wellis Magyarország Zrt bármely üzletében, 

valamint a www.wellis.com weboldalon. 

 

http://www.wellis.com/hu/palyazatok
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IV. A nyertesek értesítése és a nyeremény átvétele 
Szakmai zsűri bírálati időpontja: 2021. július 14. 

Nyertesek értesítése: 2021. július 15. 

 

A nyertes Pályázót a Szervező a jelen pontban megjelölt Eredményhirdetés napján értesíti és 

tájékoztatja a további teendőkről. A regisztráció során megadott e-mail címen és / vagy 

telefonszámon veszi fel a kapcsolatot a nyertes személlyel, ezzel kapcsolatban a nem nyertes 

Pályázók vonatkozásában bármely nemű jogorvoslat kizárt. 

Amennyiben a nyertes Pályázókkal a nyereményről való értesítést követő 8 naptári napon belül 

nem sikerül kapcsolatba lépni vagy a nyeremény sikeres kézbesítéshez szükséges 

információkat nem vagy nem valósan és teljes körűen adja meg, illetve ha írásos nyilatkozatot 

tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a Nyereményt, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra 

vonatkozóan, hogy a Nyereményt ne adja át és az adott pályázatot eredménytelennek és a 

Nyertest a Pályázatból kizártnak tekintse. 

 

Az a nyertes Pályázó, aki a fentiekben leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a 

kapcsolatot a Szervezővel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, 

írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről. 

 

A Pályázó felelőssége, hogy a regisztráció során megadott e-mail postafiókba és telefonszámra 

érkező értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. 

 

A nyertes Pályázók a nyeremény átvételekor további adatok megadására kötelesek, így a 

nyeremény átvételekor az alábbi adatok megadása válhat szükségessé: Nyertes pályázó neve, 

anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, levelezési cím, személyigazolvány szám, 

adószám, TAJ szám. Pályázó tudomásul veszi, hogy ezen adatok megadásának megtagadása 

esetén a Nyeremény átadása nem lehetséges. 

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó mulasztásából eredő következményekért. 

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át. 

 

A nyeremények után a hatályos magyar jogszabályok alapján meghatározott adókat és 

járulékokat, valamint a nyeremény postai küldeményként való megküldésével összefüggő 

költségeket a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertest terhelik. 

 

 

V. A Szervező felelőssége 
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Pályázat 

szünetmentességét, nem tehetők felelőssé továbbá a Pályázat felfüggesztéséért vagy 

megszüntetéséért. A Szervező a Pályázat, valamint a Pályázat oldalának működése során 

előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban 

felelőssé nem tehetőek. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a 

Pályázatban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

 



 

VI. Adatvédelmi tájékoztató 
 

A kapcsolódó adatvédelmi és más jogszabályi előírások: 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és, 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

Az Adatkezelő megnevezése: 

Cégnév: Wellis Magyarország Zrt. 

Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C 

Cégjegyzékszám: 01-10-048882  

Adószám: 25584864-2-43 

 

Az Adatkezelő a Pályázó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és betartja a 

vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes 

adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) 

rendelkezéseit. 

 

Az adatkezelés célja: 

A Wellis Magyarország Zrt. által szervezett a https://www.wellis.com/hu/ weboldalon a Hírek 

menüpont alatt elérhető pályázatban történő részvétellel a Pályázók beazonosítására, 

sorsolásban való beazonosításra, általános kapcsolattartásra és nyeremények esetleges 

kiszállítására való adatkezelés a cél. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett önkéntes hozzájárulása. 

 

Kezelt adatok köre: 

• Regisztráltak: 

o Pályázó neve 

o Pályázó e-mail címe 

o Pályázó lakcíme 

o Pályázó telefonszáma 

• Nyertesek: 

o anyja neve 

o születési hely és idő 



o állandó lakcím 

o levelezési cím 

o személyigazolvány szám 

o adóazonosító jel 

o TAJ szám 

 

Az adatkezelés időintervalluma 

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától, a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 

Az Adatkezelőnek és az Adatfeldolgozónak a Pályázat lebonyolításában résztvevő 

munkatársai. 

 

Tájékoztatás az érintettek jogairól 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása 

érdekében is fogalmaztuk meg a jelen fejezetben szereplő, adatkezelésre és adatvédelemre 

vonatkozó tájékoztatást. 

 

Hozzáféréshez való jog 

Az érintett kérheti a Wellis Magyarország Zrt.-től, hogy: 

• erősítse meg személyes adatainak kezelését; 

• biztosítson másolati példányt az ilyen adatokhoz; 

nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arról, hogy 

milyen adatokkal rendelkezik, mire használja ezeket az adatokat, kivel osztja meg ezeket az 

adatokat, hogy továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, hogy milyen módon védi ezeket az 

adatokat, meddig tárolja az adatokat, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, 

hogy honnan szerezte meg az érintett adatait. 

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérheti, hogy a Wellis Magyarország Zrt. helyesbítse illetve egészítse ki a tévesen, 

pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése 

előtt a Wellis Magyarország Zrt. megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve 

pontosságát. 

 

Törléshez, elfeledtetéshez való jog 

Az érintett a személyes adatának törlését kérheti: 

• ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott 

adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy, 

• ha visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson 

alapul); vagy, 



• ha a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy, 

• ha az érintett adatot jogtalanul kezelték; vagy, 

• ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő. 

Az érintett a személyes adatának törlésére irányuló kérését. A Wellis 

Magyarország Zrt. nem köteles teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az 

alábbi okokból szükséges és indokolt: 

• a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy 

• a jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése vagy védelme miatt. 

 

Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog) 

Az érintett kérheti, személyes adatainak kezelésének korlátozását (adatait zárolását), 

• ha azok helyességével, pontosságával vagy valódiságával összefüggésben nem 

biztosítható helyesbítés (ld. „Helyesbítéshez való jog"); vagy, 

• ha az adatkezelés jogszerűtlen, de az érintett nem kéri az adatok törlését; vagy, 

• ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott 

adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogok vagy jogos 

érdekek bíróság előtti érvényesítése kizárja; vagy, 

• ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a Wellis Magyarország Zrt. eljárása 

jogszerűségének vizsgálatára még nem zárult le. 

 

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosult a Wellis Magyarország 

Zrt. használni, amennyiben: 

• az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta az érintettől; vagy, 

• ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság 

előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy 

• ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme érdekében szükséges. 

 

Adatok szállíthatóságának biztosítása 

Az érintett kérheti a Wellis Magyarország Zrt.-től, hogy személyes adatát rendezett, átlátható 

és informatikai rendszerek által is olvasható módon bocsássa az érintett rendelkezésére, illetve 

azt is, hogy az adatot közvetlenül küldje meg egy másik adatkezelőnek. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak 

kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai ezt kívánják meg. Bármikor, 

indokolás nélkül tiltakozhat az érintett személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése 

ellen, mely esetben az adatkezelést a Wellis Magyarország Zrt. a lehető leggyorsabban 

megszünteti. 

 

Az érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről 



A Wellis Magyarország Zrt. a legjobb tudása szerint és a kockázatokkal arányosan védi az 

érintett személyes és más típusú adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet 

működtet, és különleges gondossággal választja ki együttműködő partnereit. Szabályozott és 

felügyelt módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése 

kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis 

bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és lekezelje. Ha esetlegesen a személyes 

adatokat érintő incidens mégis bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően magas 

kockázattal járna az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Wellis Magyarország 

Zrt. vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő 

módon és tartalommal, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és az 

adatvédelmi hatóságot. 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Wellis Magyarország Zrt. nem működtet olyan 

eljárást, aminek során automatizált döntéshozatalt alkalmazna. 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag 

kötelező erejű döntésével szemben. 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes nem 

megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.  

 

A pályázatban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. 

 

A megadott adatokat a Szervező, mint adatkezelő a pályázathoz tartozó szabályzatban 

részletezett célra használja. Amennyiben Szervező a pályázat részfeladatainak lebonyolítása 

során harmadik felet bíz meg – például nem saját maga szállítja házhoz a csomagot – úgy a 

Pályázó nevét, címét, telefonszámát átadja a partnernek a pályázat lebonyolításának érdekében. 

 

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. 

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Pályázókat a 

módosításokról. 

 

 

Wellis Magyarország Zrt. 
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