Facebook - Raiffeisen CSR Szavazás Szabályzata
A Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041042, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a
továbbiakban: Bank) 2016. november 23 és december 5. között „Szavazz, hogy
segíthessünk” elnevezéssel egy Facebook alkalmazásban szavazást szervez (a
továbbiakban: Szavazás), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Szabályzat) az
alábbiak szerint határozza meg:
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A Bank, a Szavazás szervezője az alábbi szabályok szerint hirdet eredményt.
A Raiffeisen Bank 16,2 millió forintot adományoz a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal
(továbbiakban: GYEA) a Mindenki ebédel program keretében együttműködve gyermekek
étkeztetésére. A várható adományösszegből a szavazáson nyertes településeken településenként 30
gyermek 6 havi ellátására nyílik lehetőség 2016. december 8-tól. Az adomány pontos összegét
legkésőbb a Szavazás eredményhirdetésének időpontjában hirdeti ki a Bank.
A Szavazásban kizárólag azon nagykorú természetes személyek (továbbiakban: Résztvevők)
vehetnek részt Résztvevőként, akik az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének eleget tesznek:
 van Facebook profiljuk, így s regisztrációkor elfogadják a Facebook Jogi és Felelősségi
Nyilatkozatát, és
 engedélyezik a Raiffeisen Szavazás alkalmazást (továbbiakban: Alkalmazás) a Facebook-on
2016. november 23-a és december 5-e 15:00 óra között.
A Szavazás lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik.
A Szabályzatot a Bank a közzéteszi www.facebook.com/raiffeisenbankHU oldalon elérhető
Alkalmazásban. A Bank biztosítja továbbá a Szabályzat Szavazás teljes időtartama alatti, előbbiek
szerinti elérhetőségét.
A Szavazásban a 2. pontban meghirdetett tevékenységekkel a Résztvevő visszavonhatatlanul
kijelenti és elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot, és azokat magára nézve feltétel
nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Szabályzatot – annak bármely rendelkezése
tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Szavazásból kizárásra
kerül.

A SZAVAZÁS MENETE
A Résztvevők Facebookra történő bejelentkezésük után a Bank Facebook oldalán
www.facebook.com/raiffeisenbankHU Szavazás képre vagy az Alkalmazás által generált
Facebook üzenőfali poszt linkjére kattintva az Alkalmazás felvételével részt vehetnek a
Szavazásban, ahol az általuk kiválasztott minimum 1, maximum 3 pályázó település Szavazok
gombjára kell kattintaniuk.

1. Az Alkalmazásban pályázó települések (Továbbiakban: Pályázó) szerepelnek megnevezéssel,
egy fotóval és néhány mondatos pályázati összefoglalóval. Ezeket a pályázati anyagokat a GYEA
által kiírt Raiffeisen Mindenki ebédel – 2016 tél nyilvános pályázatán
(http://www.gyea.hu/raiffeisen/) a pályázatban meghirdetett határidőre beérkezett anyagokból
formai, tartalmi előszűrést követően a GYEA választotta ki.
2.2.
A Szavazás célja, hogy a Résztvevők által adott szavazatok mennyisége alapján a szavazható
Pályázók között egy rangsort állapítson meg az első helyen a legtöbb szavazatot szerzett
Pályázótól indulva.
2.3.
A Szavazás aktuális állása az Alkalmazásban a Pályázókra leadott szavazatok számának
megtekintésével nyomon követhető.
2.4.
A szavazás lezárása 2016. december 6-án 15:00 órakor történik.

3.

ADOMÁNY és TÁMOGATÁST KAPÓ/K

A támogatást elnyerő intézmények kiválasztása a következő módon történik:
3.1.
A Raiffeisen Bank 16,2 millió Ft elkülönített adománykeretéből a GYEA egyenként levonja a
Pályázó településenként szükséges adományok összegét a kapott szavazatok mennyiségének
sorrendjében, a legtöbb szavazatot szerzett Pályázótól indulva.
3.2.
Az adománykeretből azok a Pályázók jutnak támogatáshoz, melyek számára a szükséges
adományösszeg a fentiek szerint kialakult sorrend szerint még kifizethető. A Pályázók közül a
tervezett támogatási összegből a legtöbb szavazatot kapó pályázó település/települések gyermekei
számára biztosíthatók élelmiszerek.
3.3.
A nyertes Pályázókat a Szavazás végeredményéről a GYEA értesíti a Szavazás lezárását követő
15 napon belül.
3.4.
Az adomány összegek és a pályázat eredményei megtekinthetők lesznek a
www.facebook.com/raiffeisenBankHU oldalon és a www.gyea.hu honlapon legkésőbb 2016.
december 8-tól.
4. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
4.1. A Szavazásban való részvétel önkéntes. A Szavazás során a Résztvevő által szolgáltatott személyes
adatokat a Bank abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy adatkezelési feladatot lásson el.
4.2. A Bank adatvédelmi azonosító száma: 40819
4.3. A Bank fenntartja a jogot, hogy a Szavazásban résztvevő Pályázók nevét, a szerzett szavazataik
számát, és a kapott adomány összegét Facebook oldalán és honlapján közzétegye.
4.4. A Résztvevőnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint kizárhatja, hogy a Résztvevőnek a Bank, illetve a
Társaság a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel.
4.5. A Szavazásban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten hozzájárul megadott személyes adatainak
fentiek szerinti személyek általi és célból történő kezeléséhez, feldolgozásához, továbbításához és
közzétételéhez.
4.6. Adatkezelési nyilatkozat: https://www.raiffeisen.hu/adatkezeles
A Szavazásról további információt a https://www.raiffeisen.hu/kozosen oldalon kaphat.
5. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
5.1. A Szavazást a Raiffeisen Bank Zrt. szervezi.
5.2 A Szavazásban együttműködő partnerek a Gyermekétkeztetési Alapítvány (székhely. 1203, Budapest,
Mária u. 3., Fővárosi Bíróság 4307/1993.) és az ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1126
Budapest, Istenhegyi út 18.)
Budapest, 2016. november 15.

