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Részvételi szabályzat 

LG Interior Excellence 2021 

Tervezd meg a lakás legstílusosabb és legokosabb helyiségét! 

 

 

1. A pályázat neve, szervezője, lebonyolítója, időtartama 

 

1.1 A Pályázat szervezője: 

Az LG Interior Excellence 2021 lakberendezői pályázat (továbbiakban: 

„Pályázat”) szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (1097 Budapest, Könyves 

Kálmán krt. 3.) (a továbbiakban: „Szervező”). 

1.2 A Pályázat lebonyolítója: 

A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos 

egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Noguchi & Peters 

Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30.) (a továbbiakban: 

„Lebonyolító”) látja el. 

1.3 A Pályázat időtartama: 

A Pályázat 2021. június 23. 10:00 óra 00 perc 00 másodperctől – 2021. augusztus 

08. 23:00 óra 59 perc 59 másodpercig tart. 

1.4 A részvétel feltételeiről az interiorexcellence.lg.hu oldalon (a továbbiakban: 

„Weboldal”) tájékozódhat. 

 

2. Részvételi feltételek, regisztráció, mechanizmus 

 

2.1 Részvételi feltételek: 

A szakmai Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes 

magyar állampolgár, aki az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes 

személyazonosító okmánnyal, és Magyarországon érvényes tartózkodási- vagy 

lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Pályázó”), aki a Pályázat 1.2 

pontjában írt időtartama alatt 

2.1.1 legalább 1 (egy), a jelen Pályázati szabályzat 3.2. pontjában leírtaknak 

mindenben megfelelő pályázati nevezést (a továbbiakban: „Nevezés”) 

2.1.2 beküld a Pályázat hivatalos nevezési felületén (interiorexcellence.lg.hu) 

keresztül. 

2.1.3 A Pályázó a Pályázatban történő részvételével és a Nevezés feltöltésével 

egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen Pályázati szabályzatot (a továbbiakban: 

„Szabályzat”) megismerte, és annak rendelkezéseit feltétel nélkül és 

maradéktalanul elfogadta (a továbbiakban együttesen: „Pályázat”). 

2.2 A beküldött Nevezés utólag nem szerkeszthető, módosítható. Egy Pályázó a 
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Pályázat teljes időtartama alatt korlátlan számú Nevezést jogosult beküldeni. 

2.3 A Nevezéseket a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező 

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely 

okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a 

Pályázatból kizárhatja. 

2.4 A Pályázók a Nevezés beküldésekor a hivatalos nevezési felületen megadott 

adatok alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, 

a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem 

kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a 

megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

2.5 Azok a Nevezések, amelyek a Szabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek 

meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok 

számítógépes rögzítésre kerülnek. 

2.6 A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező vagy a Lebonyolító vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 

8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező 

megbízásából a Pályázat előkészítésében és lebonyolításában közreműködő 

személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 

valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt 

feltételeket vagy magát a Pályázatot akár a Pályázat időtartama alatt 

egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A Pályázattal kapcsolatos bármilyen 

kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az interiorexcellence@lg.hu e-mail címen 

nyújtunk felvilágosítást. A Pályázatban való részvétel önkéntes és ingyenes, a 

részvételtől a Pályázat teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A 

részvétel a jelen hivatalos Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

2.7 A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat 

szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy 

a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2.8 A Szervező kizárólag azokat a Nevezéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a 

hivatalos nevezési felületen küldenek be a Pályázók. Amennyiben a Pályázó nem 

saját maga által regisztrált e-mail címet adja meg, a Pályázattal kapcsolatos, 

e-mail postafiók használati jogosultságokból fakadó vitákkal kapcsolatban 

Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

2.9 A Nevezés beküldésével a Pályázó 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 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 
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Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.10 Szervező nem tekinti érvényesnek és fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy 

kizárja a Pályázatból azokat a Nevezéseket, amelyek: 

- bármilyen okból jogszabályba ütköznek; 

- megbotránkoztató tartalmúak; 

- pornográf vagy szexuális tartalmúak; 

- bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan 

sértő, vagy nem megfelelő tartalommal rendelkeznek; 

- a Pályázóra nézve sértő jellegűek; 

- harmadik személyekre nézve sértőek; 

- harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; 

- más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan 

jelenítenek meg; 

- reklámot hordoznak, vagy arra utalnak; 

- más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik; 

- a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Pályázat 

koncepciójába. 

2.11 Amennyiben a Nevezés tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési 

jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe 

ütközik, a Szervező azt kizárja a Pályázatból. A Szervező fenntartja továbbá a 

jogot, hogy az ilyen Nevezést feltöltő Pályázó teljes egészében kizárásra 

kerüljön a Pályázatból. 

2.12 A Pályázó a Nevezéssel elfogadja, hogy az általa beküldött tartalomért teljes 

mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy 

anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben 

személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában 

harmadik személynek a beküldött Nevezéssel kapcsolatban bármilyen kifogása 

merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, 

és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve 

Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani. 

2.13 A Pályázatban való részvétellel a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szervező a nyertes Pályázók nevét és Nevezéseit a Pályázattal összefüggésben a 

saját Facebook és Instagram oldalain, illetve weboldalán nyilvánosságra hozza. 

2.14 A Pályázatban való részvétellel a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szervező saját brosúráiban, valamint online és offline reklámanyagaiban a 

Pályázó nevének megjelölésével felhasználja a Nevezés során leadott 

anyagokat. 

 

3. A Pályázat leírása, menete 

 

3.1 A Pályázó a 3.2. pontban meghatározottaknak megfelelő Nevezés hivatalos 
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nevezési felületre (interiorexcellence.lg.hu) történő feltöltésével vesz részt a 

Pályázatban. 

3.2 Nevezés 

3.2.1 A Pályázatban résztvevő Nevezésnek tartalmaznia kell egy 

háromdimenziós tervrajzot a Pályázat kiírt kategóriáinak egyikében, és a 

tervrajznak tartalmaznia kell az adott kategóriához kapcsolódó LG 

termékek háromdimenziós képének elhelyezését. 

A Pályázat hivatalos kategóriái és a hozzájuk kapcsolódó, a tervrajzon 

kötelezően elhelyezendő LG termékek: 

- Nappali – LG OLED55G13LA, LG ARTCOOL Gallery A12FT 

- Home office – LG 32UN880-B.AEU monitor, LG 17Z90P-G.AA78H gram 

laptop 

- Hálószoba – LG OLED55G13LA televízó, LG PuriCare légtisztító 

(AS60GDWV0) 

- Konyha – LG GSX961MCCZ hűtőszekrény 

- Fürdőszoba – LG F4DV710S2E 10,5/7 kg Twinwash Eco Hybrid™ Gőz 

mosó-szárítógép 

- Home Cinema – LG HU85LS.AEU projektor 

3.2.2 Pályázó a Nevezés feltöltésével tudomásul veszi, hogy amennyiben 

nyertesként kerül elbírálásra pályamunkája, a tervrajzot Szervező saját 

márkakiadványában korlátlan ideig használhatja reklámcélokra. 

Amennyiben ennek a kérésnek a nyertes pályamű készítője nem kíván 

eleget tenni, Pályázó tudomásul veszi, hogy a 4 pont szerinti Nyereményre 

a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő 

tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni és a soron 

következő tartaléknyertes kapja meg a jogot a kiadványban való 

szereplésre. 

3.2.3 A Pályázó a Nevezés feltöltésével kijelenti, hogy: 

- az általa feltöltött Nevezést a Pályázó készítette, illetve 

korlátozásmentesen rendelkezik a tervrajz felhasználási jogaival, 

valamint azok engedélyezési jogával; 

- a tervrajz nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, 

illetve kereskedelmi megjelöléseket, nem sérti bármely személy 

szabadalmát, védjegyét, üzleti titkot, szerzői jogot vagy egyéb 

tulajdonjogot; 

- a tervrajz nem sérti harmadik személyek személyes adattal 

kapcsolatos, szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes 

érdekeit; 

- a tervrajzon nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által 

tiltott tartalom. 

3.2.4 A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel és a Nevezés feltöltésével a 
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Nevezés tekintetében az LG Electronics Magyar Kft. részére átengedhető 

felhasználási jogot biztosít Magyarországon, a Pályázat indulásától 

(2021.06.23.) a Szervező részére annak érdekében, hogy a Nevezést 

kizárólag a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint felhasználja, 

bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. 

3.2.5 Amennyiben a Pályázó: 

- által feltöltött Nevezés nem felel meg a Szabályzat rendelkezéseinek, 

vagy 

- az általa feltöltött Nevezést más Pályázó már feltöltötte, vagy 

- valószínűsíthető, hogy nem valós adatokkal vesz részt a Pályázatban, 

jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, vagy 

- valószínűsíthető, hogy a Pályázat menetét vagy eredményét bármilyen 

módon befolyásolni próbálja, vagy 

- jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, 

a Szervező a Pályázót jogosult a Pályázatból kizárni. 

3.2.6 A Szervező bármikor kérheti a Pályázót, hogy igazolja, hogy a Nevezést ő 

készítette és a Pályázatban való részvételre jogosult volt. Ilyen esetben a 

Pályázónak 5 munkanapon belül egyértelműen bizonyítania kell a tervrajz 

eredetét. Amennyiben a Pályázó a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a 

részvételi jogosultságát és/vagy a tervrajz megfelelőségét nem igazolja 

hitelt érdemlően, a Szervező jogosult a Pályázót a Pályázatból kizárni. 

3.2.7 A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázók által feltöltött 

Nevezések tekintetében harmadik személyek által támasztott minden 

igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező 

helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kártalanítani. 

3.2.8 A feltöltött Nevezésre vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik 

személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés, sérelem díj 

jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak. 

3.2.9 Ha Nevezések kapcsán a Pályázónak problémája, észrevétele van, az 

interiorexcellence@lg.hu  e-mail címen jelezheti azt. 

3.3 A Nevezések elbírálása: 

Szervező a Pályázat időtartama alatt beérkezett érvényes Nevezéseket a 

Pályázat zárása után összesíti, és a következőképpen választja ki a 6, azaz hat 

nyertest: 

3.3.1 A Pályázat végét követően, a fenti feltételt teljesítő Pályázók közül a LG 

Electronics Magyar Kft. munkatársaiból és a Lakberendezők Országos 

Szövetségének tagjaiból álló zsűri választja ki a Pályázat nyerteseit. Az 

elbírálás 2021. augusztus 1. és 2021. augusztus 31. között történik. Az 

elbírálás során a zsűri minden kategóriában egy nyertest, és minden 

kategóriában egy tartaléknyertest választ. A tartaléknyertes Nevezések az 

5. pontban meghatározott feltételek szerint válnak jogosulttá a 
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Nyereményre, ha a Nyertes Nevezés bármely okból érvénytelen vagy az 

azt beküldő Pályázó a Pályázatból a Nevezésével összefüggő egyéb okból 

kizárásra kerül. 

3.3.2 A Szervező a nyertes Pályázókat 2021. szeptember 6. napjáig e-mailben 

értesíti, valamint Instagram poszt és Facebook poszt formájában 

nyilvánosan is kihirdeti. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes 

Nevezésben megadott neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Pályázó a 

Pályázatra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül 

hozzájárul. 

3.3.3 A Szervező a Pályázó által a hivatalos nevezési felületen megadott e-mailben 

egyezteti Pályázóval a Nyeremény részleteit és elkéri a Pályázó 

telefonszámát. Az értesítés ezen módjához valamennyi Pályázó a 

Pályázatra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes 

Pályázó köteles az Értesítés kézhezvételét követő 2 napon belül 

visszaigazolni az Értesítést az interiorexcellence@lg.hu címre küldött e-

mailben és megküldeni az eredeti tervrajzot nyomdai minőségben (300 

dpi), a Szervező pedig adategyeztetés céljából a nyertes Pályázót az 

általa megadott elérhetőségen (lehetőleg: telefonszámon) az Értesítés 

visszaigazolását követő 5 napon belül felhívhatja. Amennyiben a nyertes 

Pályázó az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem 

reagál, illetve a Nyeremény egyeztetéshez szükséges adatait nem adja 

meg, és/vagy nyomdai minőségű (300 dpi) felbontásban a Nevezést nem 

küldi meg e-mailben az interiorexcellence@lg.hu címre, úgy a Nyereményre a 

továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő 

tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni. Amennyiben a 

kölcsönösen egyeztetett időpontban a nyertes nyereményét nem veszi át, 

és a nyertes előzetesen minimálisan 48 órával nem jelzi akadályoztatását, 

úgy a Szervező nem köteles a nyeremény átadására. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a 

Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a 

Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére 

újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, 

hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő 

tartaléknyertesnek adja át. 

3.3.4 Szervező fenntartja a jogát arra, hogy kizárja a Pályázatból azt a 

Nevezést, amelyre nézve az azt beküldő Pályázó részére a Nyereményt 

azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Nevezésében vagy az 

Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, 

hiányosak vagy tévesek, vagy a Nevezést beküldő Pályázó egyéb okból nem 

felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Pályázó 

téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem 
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terheli. 

 

4. Nyeremények 

 

4.1 A 3.3. pontban és a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint a Pályázat 

során kiosztásra kerül összesen 6 darab LG termék, amelyeket az alábbi 

elosztásban kapják meg a kategóriák nyertesei: 

- Nappali – LG OLED55G13LA tévé 

- Home office – LG 32UN880-B.AEU monitor 

- Hálószoba – LG PuriCare légtisztító (AS60GDWV0) 

- Konyha – LG DF425HSS mosogatógép 

- Fürdőszoba - LG F4WV709S1E mosógép 

- Home Cinema – LG HU70LS.AEU projektor 

4.2 Egy Pályázó a Pályázat időtartama alatt több Nyereményre is jogosult lehet. 

4.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. 

 

5. Adózás, költségek 

 

5.1 A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező 

viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk 

kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

 

6. Adatkezelés 

 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) alapján minden 

személyes adatokat kezelő, ez alapján adatkezelőnek minősülő személy köteles 

megfelelően tájékoztatni az érintetteket, mielőtt megkezdené a személyes adatok 

kezelését. Az LG Electronics Magyar Kft. mint adatkezelő, Pályázó, mint érintett 

személyes jogainak védelme érdekében és egyben jogszabályi kötelezettségeinek is 

eleget téve a következő információkat osztja meg: 

6.1 Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Résztvevő az  „LG Interior Excellence 

2021” pályázatban részt vesz, és kifejezett hozzájárulását adja a Nevezés 

benyújtásával ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics 

Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves 

Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) az „LG Interior 

Excellence 2021”  pályázatban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése 

céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) 

rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A résztvevő kijelenti, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes. 

6.2 Az adatkezelési tevékenység megnevezése 

LG Interior Excellence 2021 – Lakberendezői pályázat 

http://www.lg.com/
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6.3 Az adatkezelő adatai 

Az adatkezelő adatai: LG Electronics Magyar Kft. (székhelye: 1097 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 3.), 

Az adatkezelő elérhetőségei: adatvedelem@lge.com 

6.4 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@lge.com 

6.5 A kezelt adatok 

6.5.1 A kezelt és feldolgozott adatok kategóriái: személyes adatok 

6.5.2 A konkrét kezelt adatok: 

A. a Pályázat nyerteseinek vagy tartaléknyerteseinek teljes neve, e-mail 

címe és telefonszáma 

B. a Pályázatban résztvevők által a hivatalos nevezési felületre 

(http://interiorexcellence.lg.hu/) feltöltött nem nyertes Nevezések 

C. a nyertesek vagy tartaléknyertesek által a hivatalos nevezési felületre 

(http://interiorexcellence.lg.hu/) feltöltött Nevezések 

D. polgári név, lakcím, születési idő 

E. születési idő 

6.6 Az adatkezelés célja: 

Az „LG Interior Excellence 2021” pályázatban szereplő jogok és kötelezettségek 

teljesítése, a 6.4.2 pont 

A. pontjában meghatározott adatok esetében kapcsolattartás a 

nyeremény igénybevételének biztosítása céljából, 

B. a Pályázatban résztvevők által a hivatalos nevezési felületre feltöltött 

Nevezések kezelésének célja az elbírálás 

C. pontjában meghatározott adatok esetében a nyertes Nevezések az LG 

Magyarország hivatalos Facebook oldalán és Instagram profilján való 

közzététel céljából 

D. pontjában meghatározott adatok esetében adózási és számviteli 

kötelezettségek teljesítése 

E. a Pályázaton való részvételi feltétel teljesülésének ellenőrzése. 

6.7 Az adatkezelés jogalapja 

Pályázó önkéntes kifejezett hozzájárulása és részvétele, a 6.4.2 pont 

A. pontjában meghatározott adatok esetében: szerződés teljesítése, 

B. pontjában meghatározott adatok esetében: szerződés teljesítése 

C. pontjában meghatározott adatok esetében: szerződés teljesítése 

D. jogszabályi kötelezettség teljesítése 

E. jogszabályi kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés jogszabályi alapja: 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42 és 2:48; 

- az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény; 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a 

http://www.lg.com/
mailto:adatvedelem@lge.com
mailto:adatvedelem@lge.com
http://interiorexcellence.lg.hu/
http://interiorexcellence.lg.hu/
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személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 

rendelete. 

6.8 Adatfeldolgozók, adattovábbítás 

A. Adatfeldolgozó neve: Noguchi & Peters Kft. 

B. Adatfeldolgozó székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30. 

C. Általa kezelt adatok: a nyertesek és tartaléknyertesek e-mail címe- 

telefonszáma, polgári neve, lakcíme. 

D. EGT-n kívülre nem történik adattovábbítás. 

E. A Pályázó által megadott adatok további harmadik félnek nem 

kerülnek átadásra, illetve továbbításra. 

F. Adatfeldolgozó neve: Havas Worldwide Budapest Zrt. 

G. Adatfeldolgozó székhelye:1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A/5. 

H. Általa kezelt adatok: a nyertesek és tartaléknyertesek e-mail címe- 

telefonszáma, polgári neve, lakcíme. 

I. EGT-n kívülre nem történik adattovábbítás. 

J. A Pályázó által megadott adatok további harmadik félnek nem 

kerülnek átadásra, illetve továbbításra. 

K. Webfejlesztő cég neve: Következő Opció Kft.  

L. Webfejlesztő cég székhelye: 1028 Budapest, Újsor utca 1. 

M. Általa kezelt adatok: beküldött pályázati anyagok, zsűri értékelési 

eredményei, pályázók neve, e-mail címe, telefonszáma, polgári neve. 

N. EGT-n kívülre nem történik adattovábbítás. 

O. A Pályázó által megadott adatok további harmadik félnek nem 

kerülnek átadásra, illetve továbbításra. 

 

6.9 Az adatkezelés időtartama: 

A. Teljes név, e-mail, telefonszám esetében a nyeremény igénybevételét 

követő 30 nap, 

B. a Pályázaton résztvevők által a hivatalos nevezési felületre feltöltött 

nem nyertes Nevezéseket sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozók 

nem őrzik meg, azokat a zsűri csak megtekinti, 

C. a nyertesek vagy pótnyertesek által a hivatalos nevezési felületre 

feltöltött Nevezések esetében az adatkezelés 2021. december 31-ig 

tart, 

D. a 6.4.2 E. pontban meghatározott adatot a 6.5 E. pontban 

meghatározott célból a Pályázat lezárásától számított 30 napig. 

E. a 6.4.2 pontban megjelölt adatok esetében a 6.5 D. pontban 

meghatározott célból az adójogi elévülés bekövetkeztéig, 

F. pontjában meghatározott polgári név, e-mail cím és telefonszám 

http://www.lg.com/
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esetében 2021. december 31-ig, 

G. kivéve, ha a Résztvevő korábban kérte személyes adatainak törlését. 

6.10 Az érintettek jogai 

Pályázót tájékoztatjuk arról, hogy megilleti az Általános Adatvédelmi 

rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi 

Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan 

jogában áll kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az 

adathordozhatósághoz. 

Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul, joga van a hozzájárulást 

bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a visszavonás előtt 

a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

6.11 Panasz és jogorvoslat 

Adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 

Budapest, Pf.: 9., Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

nyújthat be panaszt. 

Pályázó személyes adatai kezelésével összefüggésben az okozott kár 

megtérítése érdekében az illetékes bírósághoz fordulhat. 

6.12 Automatizált döntéshozatal 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást 

is) nem kerül sor. 

6.13 Kapcsolattartás adatvédelmi kérdésben 

A Résztvevő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos 

kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Jung Ryu-hoz, a 

dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat 

 

7. Vegyes rendelkezések 

 

7.1 A Szervező kizárja felelősségét a Pályázó valótlan, téves, pontatlan vagy 

hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 

hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus 

úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból 

történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó 

vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az 

adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt 

követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a 

felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a 

Pályázót terheli. 

7.2 A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási 

http://www.lg.com/
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igényért a Pályázatban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Pályázat 

vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az internet teljesítménye, 

üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 

technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn 

kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, 

stb.). Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a 

Pályázat, illetve az azt tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem 

érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll. 

7.3 Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható 

események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely 

számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a 

Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a 

Pályázat idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy 

ilyen előre nem látható, a Nyeremények átadásának meghiúsulását 

eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor meg- változtassa, vagy 

visszavonja. 

7.4 Visszaélés gyanúja esetén a Szervező jogosult a Pályázót a Pályázatból kizárni, 

a kizárással a Pályázó addig nevezett Nevezései automatikusan törlésre 

kerülnek. A Pályázó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, 

ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár. 

7.5 A Nevezések hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat 

feltüntetése stb.), sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget 

nem vállal. 

7.6 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó 

részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Pályázat szellemével 

bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy 

ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja 

a Pályázatból. 

7.7 Ha a Pályázó a Nevezés feltöltése közben bezárja a böngészőablakot vagy, ha a 

kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, 

telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve 

a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

7.8 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a 

http://interiorexcellence.lg.hu/ hivatalos nevezési felület rajta kívülálló 

okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy 

korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, 

illetve megszüntesse. 

7.9 A Pályázattal kapcsolatban tájékoztatást kérni, illetve panaszt tenni a 

következő elérhetőségen lehetséges: interiorexcellence@lg.hu  

http://www.lg.com/
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7.10 A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Pályázat szabályait a Pályázat időtartama 

alatt bármikor megváltoztassa vagy a teljes Pályázatot törölje. Ebben az 

esetben a Részvételi szabályzat változásairól vagy a Pályázat törléséről az 

interiorexcellence.lg.hu, a https://www.instagram.com/lg.magyarorszag/ és a 

https://www.facebook.com/LGMagyarorszag/ internetes címeken 

nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás. 

 

Budapest, 2021. június 23. 
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