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Pályázati szabályzat 

- 100% boldogság – Bepanthen fotófeltöltő játék - 

A jelen pályázati szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. 

Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, http://babaszoba.hu  

weboldalon, s azon belül a http://babaszoba.hu/100-boldogsag URL-en elérhető  100% 

boldogság  – Bepanthen fotófeltöltő játék elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az 

alábbi feltételekkel.  

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. Digitális Média Kft. (továbbiakban: 

Central Digitális Média Kft. ).  

A Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) szponzorként kizárólag a Bepanthen csomagot 

biztosítja a Pályázathoz, és postázza a nyertesek részére. Egyéb módon a pályázat kiírásában és 

lebonyolításában nem vesz részt.  

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja 

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

1. A Pályázat leírása 

A Pályázat során a Pályázónak olyan fotót kell beküldenie, amely egy boldog babás pillanatot örökít 

meg. A fotón feltétlen szerepelnie kell a babának (0-24 hó), de megjelenhet rajta az anya vagy az apa 

is. Továbbá válaszolnia kell egy tudásalapú kérdésre is, a helyes válasz megadása részvételi feltétele a 

játéknak.  

A beküldött kép a Central Digitális Média Kft. általi automatikus – szembetűnően jogsértő tartalmak 

kiszűrésére szolgáló - jóváhagyást követően kerül ki az Pályázati oldalra, ahol 1 hét áll rendelkezésre a 

szavazatok begyűjtésére. A szavazási időszak lezárultakor a legtöbb szavazattal rendelkező Pályázó 

nyeri a fődíjat. Összesen 4 játékhét van, és 1- 1 fődíj lel gazdára minden játékhéten. Ezen felül 

minden héten 3-3 szerencsés helyesen válaszoló ajándékcsomagot kap. 

 

2. Nyeremények 
 4 db heti fődíj: 80.000 Ft értékű profi fotózási voucher (minden szavazási hét végén a 

legtöbb szavazatot begyűjtő Pályázó kapja) 

 12 db extra heti nyeremény: Bepanthen csomag, ami tartalmaz 1 plüss játék teknőst és egy  

100g kiszerelésű Bepanthen Baby popsikenőcsöt (minden héten 3 szerencsés jól válaszoló 

Pályázó kapja) 

A Central Digitális Média Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton 

nem oszt ki. 

 

3. A Pályázaton résztvevő személyek 

http://babaszoba.hu/
http://babaszoba.hu/100-boldogsag
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A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon 

tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek 

maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely 

feltétele (továbbiakban: Pályázó).  

A Pályázatban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:  

 a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 

közeli hozzátartozói;   

 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 

hozzátartozói.  

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a 

jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt.  A kizárás 

tényéről a Central Digitális Média Kft. nem értesíti a Pályázót.  

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

valóságnak.  

 

4. Pályázati részvételi feltételek 

 A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek ki a szavazási felületre (moderátori 

engedélyt követően), akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és 

maradéktalanul teljesítik: 

 A pályázaton csak olyan képpályázattal lehet részt venni, ahol a fotón szereplő gyermek 

életkora 0 hónap és 2 éves kor között van; 

 a szervező nem fogadhat el olyan képet, amelyen a gyermek meztelen; 

 a szervező nem fogadhat el olyan pályaművet, ami nem biztonságos szituációban ábrázolja a 

gyermeket (pl. késsel, ollóval, olyan helyen, ahonnan leeshet stb.); 

 a szervező nem fogadhat el olyan pályaművet, ahol a körülmények nem higiénikusak; 

 a szervező nem fogadhat el olyan pályaművet, ahol a gyermek megalázó szituációban 

szerepel; 

 egy Pályázó csak egy alkalommal regisztrálhat a Játékba, ugyanakkor  a Pályázat ideje alatt 

hetente egy fotóval, azaz mindösszesen 4 (négy) fotóval pályázhat; 

 egy Pályázó csak egy alkalommal nyerhet (ha már előző héten nyert a Pályázó, pályázati 

anyagát nem engedélyezi a Central Digitális Média Kft.  a következő játékhéten). 

 

5. A Pályázat időtartama 

A Pályázat 2017. október 11. 12:00 és november 15. 10:00 között zajlik.  

Nevezési időszak: 2017. október 11. 12:00-tól 2017. november 8. 10:00-ig tart.  
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Szavazási időszak: 2017. október 18. 12:00-tól 2017. november 15. 10:00-ig tart. 

A fenti pályázati időszak előtt és befejezése után érkezett jelentkezések és szavazatok érvénytelenek. 

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagokat nem 

engedélyezi a Central Digitális Média Kft. .  

 

A pályázat 5 héten keresztül tart: 

1. hét: fotó pályázatok feltöltése (szavazás nincs) – Kezdete: 2017. október 11. 12:00, vége: 

2017. október 18. 10:00 

 

2. hét: az első héten beérkezett fotókra szavazás, párhuzamosan ezzel a következő szavazási 

hétre való nevezés fotóval  - Kezdete: 2017. október  18. 12:00, vége: 2017. október 25. 

10:00 

 

3. hét: a második héten beérkezett fotókra szavazás, párhuzamosan ezzel a következő szavazási 

hétre való nevezés fotóval  - Kezdete: 2017. október 25. 12:00, vége: 2017. november 1. 

10:00 

 

4. hét: az harmadik héten beérkezett fotókra szavazás, párhuzamosan ezzel a következő 

szavazási hétre való nevezés fotóval - Kezdete: 2017. november 1. 12:00, vége: 2017. 

november 8. 10:00 

 

5. hét: a negyedik héten beérkezett fotókra szavazás - Kezdete: 2017. november 8. 12:00, vége: 

2017. november 15. 10:00 

 

 

6. Nevezés 

A pályázó a fotót a http://babaszoba.hu/100-boldogsag oldalon tölthetik fel. A Pályázaton való 

részvételnek nem feltétele a Babaszoba.hu-n történő regisztráció.  

Nevezési időszak kezdete: adott játékhéten, szerdán 12:00 óra.  

Nevezési időszak vége: az adott játékhetet követő szerda 10:00 óra. (A 10:00 után feltöltött pályázati 

munkák már a következő játékhét pályázati munkái közé kerülnek be.) 

Az adott nevezési héten beküldött fotókra a következő játékhéten lehet szavazni, így mindenkinek 

ugyanannyi ideje van begyűjteni a szavazatokat.  

A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fotón a Pályázón kívül más is 

szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, 

bizonyíthatóan rendelkezik e személy(ek) közzétételhez, valamint a képmás, mint személyes adat 

Central Digitális Média Kft.  részére történő továbbításához és kezeléséhez, valamint a Pályázathoz 

http://babaszoba.hu/100-boldogsag
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kapcsolódóan a www.babaszoba.hu weboldalon és a és a Babaszoba.hu Facebook-oldalán 

(https://www.facebook.com/babaszoba.hu) történő nyilvánosságra hozatalához  szükséges 

hozzájárulásával. 

Egy Pályázó csak egy email címmel regisztrálhat a Pályázatra. 

Minden héten minden Pályázó csak 1 fotóval indulhat. A név, születési idő, kép alapján a Central 

Digitális Média Kft. szűri a képeket, s ha több fotópályázat érkezik be egy gyermekről, beérkezési 

sorrendben első olyan fotó kerül be a szavazási körbe, amely megfelel a részvételi feltételeknek.  

Amennyiben nem nyert még a Pályázó, a következő játékhéten is nevezhet 1 darab fotóval.  

A Pályázatra nevezéskor kötelezően megadandó adatok: gyermek neve, e-mail cím, a gyermek 

születési dátuma. Opcionálisan megadandó adat: telefonszám. (A telefonszám a nyereményről való 

kiértesítést könnyíti meg.) A Pályázó a fénykép beküldésekor köteles a fotón látható gyermek nevét 

és születés idejét pontosan megadni. (Nem megadható: becenév teljes név helyett, kor születési 

dátum helyett.) 

A nevezés során válaszolni kell egy tudás alapú kérdésre is. Csak a helyesen válaszoló Pályázata lesz 

engedélyezve, és kerül fel a szavazási felületre. 

Minden pályázat előzetes moderáció alá esik, tehát a beküldött fotók csak abban az esetben 

vehetnek részt a pályázaton, amennyiben a Central Digitális Média Kft. moderátora meggyőződött 

arról, hogy az adott fotó nem sérti a részvételi feltételeket, és engedélyezi azt. A moderálást a 

Pályázat beérkezését követő 72 órán belül vállalja a Central Digitális Média Kft. 

A Pályázó a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan az Babaszoba.hu weboldalon történő 

megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a Pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, 

ingyenes felhasználási jogot enged a Central Digitális Média Kft.-nek.  

Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített 

felhasználási jog engedélyezésére jogosult. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy 

amennyiben a fényképen rajta kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból 

harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való 

hozzájárulásával.  

A pályázati anyaggal kapcsolatos adatkezelési igények az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő 

elérhetőségeken érvényesíthetőek. Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal 

összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben 

bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden - a Central Digitális Média 

Kft.  által megkövetelt - intézkedést megtenni, és a Central Digitális Média Kft. nak megtéríteni 

minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Digitális Média Kft. t a felhasználó 

bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ért.  

 

7. Szavazás, sorsolás 

Szavazási időszak kezdete: adott játékhéten szerda 12:00 óra.  

http://www.babaszoba.hu/
http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato
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Szavazási időszak vége: az adott játékhetet követő szerda 10:00 óra. 

A szavazás a „Szavazok” gombra való kattintással történik. 

Amelyik fotópályázatra a 7 napos szavazási időszak lezárásáig a legtöbb szavazat érkezett, az nyeri a 

heti fődíjat, a 80.000 Ft –os profi fotózási vouchert. A szavazás nem regisztrációhoz kötött. De 

mindenki csak egyszer szavazhat egy adott fotóra egy adott napon. 

Az extra nyereményekért a tudás alapú kérdésre helyesen válaszolók indulhatnak. A helyes választ 

adó Pályázók között sorsolás útján dönti el a Central Digitális Média Kft., ki kapja az adott héten a 3 

nyereményt. A Central Digitális Média Kft. az adott héten induló Pályázók között a szavazási időszak 

záró napján (adott héten szerdán) 16:00 óráig sorsolja ki a 3 extra nyereményt, azaz a Bepanthen 

csomagot.   

 

 

8. Nyeremények: értesítés, kézbesítés, átvétel 

A Central Digitális Média Kft. a szavazás végét és a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesíti a 

nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen.  

A fődíjakat (fotózási vouchereket) elektronikus formában juttatja el a nyerteseknek a Central Digitális 

Média Kft. 

Az extra heti nyeremények (Bepanthen csomagok) postázást a csomagok felajánlója, a Bayer 

Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) végzi. A Central Digitális Média Kft. a nyertesek nevét és 

postacímét átadja a Bayer Hungária Kft.-nek kizárólag a nyeremények kézbesítése céljából. 

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn (a 

kézbesítést követő 1 hónapon belül) vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a 

Central Digitális Média Kft., illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.  

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) 

nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás 

kizárólag írásban tehető meg.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

(Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)  

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Central Digitális Média Kft. 

vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, 

és vállalja a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges 

járulék megfizetését is.  

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, 

telefonszám. 



6 
 

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Digitális Média Kft. -vel és a Bayerrel a nyeremények 

átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény 

átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a 

Central Digitális Média Kft.-t, és a Bayert semmilyen felelősség nem terheli.  

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak 

hiánytalan és pontos megadása. A Central Digitális Média Kft. és a Bayer mindent megtesz a 

nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel 

történik. A Central Digitális Média Kft. és a Bayer kéri a kedves nyertesek türelmét!  

A fődíjat (fotózási vouchert) a Centrál Media maximum 2 alkalommal próbálja meg e-mailben 

elküldeni.   

A Bayernek a heti extra nyereményeket (Bepanthen csomagokat) kizárólag magyarországi lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módjában postázni. A Bayer a nyereményt egy 

alkalommal postázza a Magyar Posta megbízásával. A Bayer nem vállal felelősséget a nyeremény 

kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció 

kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.  

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással 

meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Digitális Média 

Kft. t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Digitális Média Kft. részére 

átadja.  

 

9. Adatkezelés 

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, 

valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési 

Tájékoztatónak is minősül.  

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes 

adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.  

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central 

Digitális Média Kft. nyereményjáték adatbázisába (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-

85091/2015.) kerüljenek, és azokat a Central Digitális Média Kft. az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) 

pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:  

 a Pályázatra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább 

felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;a 

Pályázat során beküldött fényképeket a Pályázat időtartama alatt a www.babaszoba.hu 

weboldalon és a Babaszoba.hu Facebook-oldalán 

(https://www.facebook.com/babaszoba.hu) kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan 

nyilvánosan közzé tegye. 

http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato
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 A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fénykép közzététele 

bármely okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) 

közzétételhez való hozzájárulásával.  

 a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a 

számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 

évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési 

ideig megőrizze;  

 a nyertes Pályázó(k) nevét az eredményhirdetést követő 60 napig a www.babaszoba.hu 

weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;  

 valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró 

Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) részére átadja. 

A Central Digitális Média Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési 

igényekről (Igényérvényesítési cím: Central Digitális Média Kft. 1037 Budapest Montevideo utca 9. 

vagy info@babaszoba.hu, kérjük, hogy adják meg a pályázat nevét is: 100% boldogság – Bepanthen 

fotófeltöltő játék) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a 

Central Digitális Média Kft.  Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik. A pályázati anyagok a pályázat 

időtartamának lejártát követő 60 napon belül eltávolításra kerülnek.  

10.  Felelősség 

A pályázatok hiányosságából (név-, kor-, e-mail cím elírás stb.) fakadó értesítési, vagy szállítási 

késedelemért a Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen 

szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi 

következményt maguk viselik.  

Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central 

Médiának általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel 

járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.  

A Central Digitális Média Kft. és a Bayer a heti extra nyeremények minőségi hibáiért, 

meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok 

kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos 

igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.  

A Central Digitális Média Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

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

működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért.  

A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, a 

nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Média Kft. val vagy bármely harmadik 

személlyel szembeni igényérvényesítésről.  

A Central Digitális Média Kft. a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes 

működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A 

Central Digitális Média Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a 

mailto:info@babaszoba.hu
http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato


8 
 

Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból 

időszakosan nem érhető el.  

A Central Digitális Média Kft.  nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes 

hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett 

hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal 

összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben 

bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Digitális Média Kft.  

által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, 

vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt 

vagy azzal összefüggésben éri.  

11. Egyéb 

A Central Digitális Média Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. 

Amennyiben Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő 

jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@babaszoba.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben 

tüntesse fel a Pályázat elnevezését.  

Kelt: Budapest, 2017. október 11. 


