
Szerepelj céged sztorijával a Hello Bizniszen elnevezésű 

pályázat részvételi feltételei 

 

1. A jelen részvételi feltétel („Szabályzat”) vonatkozik a T-Systems Magyarország Zrt. 

(cégjegyzékszám: 01-10-044852, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), 

mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által "Szerepelj céged sztorijával a Hello 

Bizniszen" néven meghirdetett pályázatára („Pályázat”).  

 

2. A Pályázat 2019. október 30. 8:00 és 2019. november 10. 23:59 (a „Pályázat 

időtartama”) kerül megrendezésre a Hello Biznisz weboldalán 

(hellobiznisz.hu/marketingexpo). A Pályázat során a Szervező egy, a cég/márka 

történetének rövid leírását szolgáló űrlapot tesz közzé a Hello Biznisz weboldalán, a 

Pályázó az űrlap kitöltésével és elküldésével vehet részt a Pályázaton. A Pályázó az 

űrlap elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az űrlapon megadott leírás 

megjelenítésre kerüljön a Hello Biznisz weboldalán és Facebook oldalán a Pályázat 

során megadott cégnév megjelölésével. Az űrlap kitöltése önkéntes és a leírtak 

közzétételére a T-Systems Magyarország Zrt. ellenszolgáltatás nélkül, időbeli 

korlátozástól mentesen jogosult. 

 

A Pályázat időtartamán kívül küldött űrlapok a Pályázat során nem vehetők figyelembe. 

A Pályázó a Pályázat időtartama alatt bármikor jogosult a Pályázatát törölni, illetve 

megkérni a Szervezőt arra, hogy a Pályázatát törölje. A Pályázat törlését úgy kell 

tekinteni, hogy a Pályázó a Pályázatban való részvételi szándékát visszavonja.  

 

3. A beérkezett Pályázatokat egy szakértői bizottság bírálja el és választja ki a 3 

legjobbnak ítélt leírást. A 3 legjobb Pályázat a Hello Biznisz weboldalon publikálásra 

kerül. 

Eredményhirdetés ideje: 2019. november 25. 

 

4. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a Pályázat során megadott e-mail címre 

eljuttatott üzenet formájában közli. A 3 nyertes Pályázat egy cikkben kerül publikálásra. 



A Szervező a stilisztikai és egyéb, tartalmat nem érintő változtatásokra javaslatot tehet 

a Pályázónak elküldött üzenetében. 

 

5. A Pályázaton részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes  személy, 

továbbá aki 16. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel 

rendelkezik. A Szervező és társvállalatainak vagy leányvállalatainak munkavállalói, 

ügynökei és támogatói (ideértve ezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, 

valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Szervezővel, nem vehetnek részt a 

Pályázatban. 

 

6. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azokat a Pályázatokat, amelyek 

közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más 

személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sértenek, vagy a T-

Systems Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, 

jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá T-Systems Magyarország Zrt. 

megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból. 

 

7. A Szervező fenntartja a Pályázat meghosszabbításának, elhalasztásának vagy 

törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli 

módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a 

Hello Biznisz weboldalán (hellobiznisz.hu/marketingexpo).  

 

 

Budapest, 2019. október 30.  

T-Systems Magyarország Zrt.  

 


