
ERSTE „JÖVŐT TEREMTÜNK!” PROGRAM
JELENTKEZÉSI LAP

A jelentkezéshez kérjük, 1 példányban nyomtassa ki az első két oldalt és töltse ki az itt található űrlapot, majd 
aláírva küld  je el az ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. 1920 Budapest postacímre. Jelige: „Jövőt teremtünk!”. 
KÉRJÜK, OLVAS HA TÓ AN, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!

Jelölt neve (vezetéknév és keresztnév)*:

E-mail címe: 

Telefonszáma*:

Születési helye, dátuma*:

Vele egy háztartásban élő családtagjainak neve, életkora*:

Háztartásának egy havi összbevétele (fizetés, nyugdíj, családi pótlék, segélyek stb. – valamennyi együttesen)*:

Részesül-e a háztartásában lakó bármely személy valamilyen szociális alapú juttatásban, és ha igen, miben*:

Ingatlan pontos címe, típusa (1.) ház, ikerház, sorház, 2.) lakás), mérete (m2)*:

ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT.
Postacím: 1920 Budapest
Telefon: 06 40 222 222
www.erstelakastakarek.hu



* A megjelölt pontok kitöltése kötelező, enélkül a Jelentkezési lap érvénytelen.

Jelentkezés rövid indoklása, beleértve a ház/lakás műszaki állapotát és a szükségesnek vélt felújításokat*:

Jelölő neve, postacíme, telefonos elérhetősége (amennyiben nem azonos a pályázó jelölttel)*: 

A pályázathoz fotó mellékelhető az ingatlanról.

Aláírásommal igazolom, hogy megismertem és önként elfogadom a Programszabályzatot, illetve a mellékelt 
Adatkezelési tájékoztatót.

Dátum: ……………………………………     

………………………………………………. ………..……………………………………
Pályázó (jelölt) aláírása Pályázó (jelölő) aláírása (amennyiben nem azonos a jelölttel)



Erste “Jövőt teremtünk!” program
Adatkezelési tájékoztató

1) Tájékoztatjuk, hogy az Erste „Jövőt teremtünk!” programban (a továbbiakban: a „Program”; a Prog ram ban 
részt vevők: maga vagy más által jelölt Pályázó valamint Szavazó) való részvétel feltétele: 
– a pályázat indítása esetén: a Program szabályzatának és Adatkezelési tájékoztatójának elfogadása, valamint 

a jelentkezési űrlap benyújtása,
– a szavazás esetén: a Program szabályzatának és Adatkezelési tájékoztatójának elfogadása valamint a Face

book Erste Bank oldal „lájkolása”, majd az ott található szavazó alkalmazás engedélyezése. Ezen belül enge
dé lyezni szükséges az üzenőfalhoz történő hozzáférést.

2)  Az adatok megadása önkéntes
A Programban való részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul. A Program 
Szer vezői, egyben Adatkezelői az ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT., valamint az ERSTE BANK HUNGARY 
ZRT. (adatait lásd 6. pont), Lebonyolítói, egyben Adatfeldolgozói a VIASAT Hungária Zrt., a HFH International 
Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Myrtis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adataikat lásd 6. pont).

3) Az adatkezelés jogalapja, célja
Az engedélyek elfogadásával és a személyes adatok megadásával a Résztvevők egyértelműen és kifejezetten 
hozzájárulnak ahhoz, hogy

a) a Szervezők az önmaga vagy más által jelölt Pályázóról megadott, az űrlap alapján bekért személyes 
ada to kat [Résztvevő pályázó jelölt családi és utóneve; email címe; telefonszáma; születési helye és dátuma, 
vele egy háztartásban élő családtagjainak neve, életkora; a háztartás egy havi összbevétele; részesüle a 
háztartásban lakó bármely személy valamilyen szociális alapú juttatásban, és ha igen, miben; ingatlan címe, 
típu sa mérete; je lent kezés rövid indoklása (beleértve a ház/lakás műszaki állapotát és a szükségesnek vélt 
felújításokat); Résztvevő pályázó jelölő neve, postacíme, telefonszáma; ingatlanról fotók stb.] a játék lebo nyo
lí tása érdekében a 4) pontban meghatározott időpontig kezelje, valamint a másik Szervező, valamint a többi 
Le bo nyolító részére átadja a Program zsűrizése majd a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel, kap csolattartás 
célj ából. A pályázóktól a Szervezők és Lebonyolítók érvényes erkölcsi bizonyítványt kérhetnek. 
b) a Szervezők és a Lebonyolítók a megkapott személyes adatokat az a) pont első bekezdésében meg ha
tározott céljából a 4) pontban meghatározott időpontig kezelje. 

4) Az adatkezelés időtartama, adatkezelés helyesbítése, adatkezelés visszavonása
A Pályázók és a Szavazók a megfelelő személyes adataik helyesbítését bármikor kérhetik.
A Pályázók és a Szavazók a megfelelő személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor vissza
von hatják a 6. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. 
A Szervezők a nyertesek adatait az Adó és Számviteli törvényeknek megfelelő időpontig, a játék lezárását követő 
8 évig kezelik. 
A Lebonyolítók és a Szervezők a Pályázók és a Szavazók személyes adatait a visszavonó nyilatkozatuk benyúj
tá sáig – de legfeljebb a Program sikeres lezárásáig – kezelik, utána haladéktalanul törlik, kivéve az erkölcsi bizo
nyít ványra vonatkozó adatokat, melyeket a Szavazás megkezdéséig törölnek.

5) Adattovábbítás, jogszabályi megfelelés
A Szervezők és a Lebonyolító a megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Személyes adatokat har
ma dik személyeknek nem adnak át (nem továbbítanak). Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján tör té
nő kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
mindenkor hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
– 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.

6) A Szervezők, mint Adatkezelők adatai:
Az adatkezelő neve: ErSTE BANK HuNgAry ZrT.
Az adatkezelő székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26.
Cégjegyzékszáma: Cg.0110041054
Adószáma: 10197879444
Az adatkezelő elérhetőségei:
Személyesen: a Bank bármely fiókjában
Írásban: ErSTE BANK HuNgAry ZrT., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26.
Tel: Erste TeleBank: 06 40  222  222



Az adatkezelő neve: ErSTE LAKÁTAKArÉK ZrT.
Az adatkezelő székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26.
Cégjegyzékszáma: Cg. 0110047080
Adószáma: 23397354444
Az adatkezelő elérhetőségei:
Személyesen: bármely Erste Bank fiókban
Írásban: ErSTE LAKÁSTAKArÉK ZrT., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26.
Tel: Erste TeleBank: 06 40  222 222

A Lebonyolítók, mint Adatfeldolgozók adatai:
Az adatfeldolgozó neve: VIASAT Hungária Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.
Cégjegyzékszáma: Cg. 0110014442
Adószáma: 12528479241
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 
Tel: 06 1 887 4700
Fax: 06 1 887 4701
www.viasat3.hu

Az adatfeldolgozó neve: HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 9., IV. em. 16.
Cégjegyzékszáma: Cg. 0109921436
Adószáma: 18922118242
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Tel: 06 1 374 0606
Fax: 06 1 354 1085
Email: habitat@habitat.hu

Az adatfeldolgozó neve: Myrtis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2800 Tatabánya, Petőfi S. u. 1.
Cégjegyzékszáma: Cg. 1109009780
Adószáma: 13185963211
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Tel: 06 1 780 8130
Fax: 06 1 780 4342
Email: facebook@myrtis.hu

Az adatkezelés helyszíne:
Az Erste Bank Hungary Zrt. székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26.
Az Erste Lakástakarék Zrt. székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26.

Az adatfeldolgozás helyszíne:
A VIASAT Hungária Zrt. székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.
A HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 9., IV. em.16.
A Myrtis Kft. székhelye: 2800 Tatabánya, Petőfi S. u. 1. 

Jelen adatkezelés nyilvántartási azonosítója: 40837

7) Jogérvényesítési lehetőségek:
A Résztvevők személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek a Szervezőtől, illetve a Lebonyolítótól, kér he tik 
továbbá személyes adataik helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zá ro lását. 
A Résztvevők a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik megsértése esetén a mindenkor hatályos 
Infotv. rendelkezései szerint bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Buda  pest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c) fordulhatnak.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Myrtis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szervező Lebonyolító

ERSTE LAKÁTAKARÉK ZRT. VIASAT Hungária Zrt.
Szervező Lebonyolító

HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft.     
Lebonyolító


