UniCredit Bank Hungary Zrt.
Korszakalkotók mecénás program részvételi feltételei
A program 2018.02.28-ig meghosszabbításra került.
Az aktivitás időtartama: 2017.10.11. – 2018.02.28.
A Korszakalkotók mecénás program célja, hogy kiemelje és támogassa azokat az alkotó tehetségeket
(Tehetség/ek), akik a saját szakterületükön már ismertek és elismertek, de a széles ismertség még
előttük áll. A Korszakalkotók mecénás program keretében az UniCredit Bank lehetőséget biztosít mind az
ügyfelei, mind az egyéb érdeklődők számára, hogy szavazataikkal és UniCredit ügyfélként banki
aktivitásukkal támogassák az általuk kiválasztott Tehetségeket, hogy azok a program végeztével
megvalósíthassák szakmai céljaikat a Díjazásból. A Korszakalkotók Tehetségei a Vizuális művészetek, a
Zene és az Ízvilág kategóriákat (Kategória/Kategóriák) képviselik. Őket megismerni és szavazni rájuk a
korszakalkotok.unicreditbank.hu (Weboldal) oldalon lehet.
1. Tehetségek
A Weboldalon minden Kategóriában három, így összesen kilenc Tehetséget mutatunk be a
nagyközönségnek. A Tehetségek az aktivitás időtartama alatt pontokat gyűjtenek a 4.1. pont szerinti
Támogatások és a 4.2. pontban bemutatott módon a banki aktivitások révén.
2. Díjazás
Az aktivitási időtartamot követően, 2018. február 28 után a Szervező minden Kategóriában eredményt
hirdet. Minden Kategóriában a Kategórián belül legtöbb pontot gyűjtő Tehetséget tekintjük győztesnek.
Minden Kategóriagyőztes nettó három millió forint díjazásban részesül.
3. Regisztráció
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., „Szervező”) által szervezett
aktivitásban („Aktivitás”) az a hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel
vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú természetes személy vehet részt, aki az
aktivitás weboldalán megadja a nevét és e-mail-címét, vagy bejelentkezik a saját Facebook-profiljával
(„Regisztráció”; „Felhasználó”), illetve elfogadja a Részvételi feltételeket. Az aktivitásban való részvétel
önkéntes és ingyenes. Az aktivitásban Facebook vagy e-mail útján történő regisztrációval lehet részt
venni. Abban az esetben, ha a Felhasználó mind a két módon regisztrál, a Szervező kizárólag az időben
korábbi regisztrációt tekinti érvényesnek. A regisztrációval a Felhasználó létrehoz egy saját profilt. A
regisztráció a Felhasználó profiloldalán törölhető.
A Felhasználó a regisztráció során e-mail-címe megadásával hozzájárul, hogy a programban való
részvételhez szükséges, illetve ahhoz kapcsolódó technikai leveleket (pl.: elfelejtett jelszó, regisztráció
visszaigazolása) a regisztrált e-mail-címére a Szervező eljuttassa.
4. Pontgyűjtés
4.1. Regisztrációs pont
A Felhasználó a Weboldalon mindhárom Kategóriában (Ízvilág, Zene, Vizuális művészetek) kategóriánként
egy szavazatot, azaz egy pontot adhat le az általa választott Tehetségre a Támogatom gomb
megnyomásával. A támogatott Tehetségre leadott szavazat megváltoztatására az aktivitás időtartama
alatt nincs mód.
4.2. Kártyahasználattal történő pontgyűjtés
Ha a Felhasználó a Szervezővel fennálló vagy az aktivitás időtartama alatt megkötött
bankkártyaszerződés („Kártyaszerződés”) alapján rendelkezik a Szervező által magánszemélyek részére
kibocsátott, az 5.1. pontban meghatározott típusú bankkártyával, és a Regisztráció alkalmával vagy a
Regisztráció után az aktivitás időtartama alatt bármikor a Szervező által kibocsátott bankkártya első 6 és
utolsó 4 számát, valamint a bankkártyára írt nevét és a bankkártya lejárati dátumát a regisztráció során
vagy a regisztrációt követően a profiljában pontosan megadja (Kártyaregisztráció), a regisztrált
bankkártyával végzett Vásárlási tranzakcióival támogatja a kiválasztott Tehetség(ek)et az 5.2. pontban
írtak szerint.

A Regisztráció során helytelenül megadott bankkártyaadatokról, illetve a bankkártyára írt névről a
Szervező a Felhasználót a regisztráció során megadott e-mail-elérhetőségen egyszer tájékoztatja. A
kártyára írt név és/vagy szám módosítása esetén, beleértve a hibajavítást is, az utolsó módosítás dátumát
követő naptól kezdődik a pontgyűjtés. Amennyiben az aktivitás időtartama alatt a regisztrált kártya
megszűnik, letiltják, egyéb ok miatt blokkolják vagy pótolni kell, úgy az aktivitás időtartama alatt gyűjtött
pontokat a Támogatott Tehetség neve alatt megőrizzük. Egy bankkártyával egy időben csak egy regisztrált
Felhasználó gyűjthet pontot. Amennyiben a Felhasználó ugyanazon kártyával több alkalommal is
regisztrál, és a korábbi regisztrációját nem törli, úgy a gyűjtött pontokat csak a legkorábbi regisztrált
Felhasználónál jegyezzük.
5. Pontszámítás
5.1. Az aktivitásban az alábbi lakossági betéti és hitelkártyák vesznek részt:
-

UniCredit Mastercard érintő betéti kártya
UniCredit Mastercard dombornyomott érintő betéti kártya
UniCredit Mastercard Arany érintő betéti kártya
UniCredit Mastercard Premium Banking érintő betéti kártya
UniCredit Visa dombornyomott betéti kártya
UniCredit Visa Gold betéti kártya
UniCredit Mastercard Narancs Hitelkártya
UniCredit Mastercard Kék Hitelkártya
UniCredit Mastercard Arany Hitelkártya
UniCredit Mastercard Platina Hitelkártya
Fundamenta - UniCredit Hitelkártya
5.2. A Szervező az 5.1-ben megadott bankkártyákkal végzett vásárlási tranzakciók után járó
pontokat az alábbi feltételekkel és összegben számítja:
A Szervező csak az aktivitás időtartama alatt lekönyvelt vásárlási tranzakciók („Vásárlási tranzakció”) után
kalkulál pontot. Vásárlási tranzakciónak minősülnek az áruk és szolgáltatások ellenértékének a fent
megnevezett betéti vagy hitelkártyával történő kiegyenlítései a kereskedelmi elfogadó helyen POSterminálon végrehajtott tranzakció segítségével vagy a kártyaadatok interneten/telefonon történő
megadásával bonyolított fizetési műveletek.
Nem minősülnek Vásárlási tranzakciónak a kereskedelmi elfogadóhelyek POS-termináljain vagy internetes
felületen keresztül, illetve telefonon megadott kártyaadatok segítségével végrehajtott fogadási és
szerencsejátékhoz kötődő tranzakciók, illetve a készpénzfelvételi tranzakciók, az átutalási és pénzügyi
szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb tranzakciók, valamint a Bank által a számlán végrehajtott díjterhelések
és a hitelkártyaszámlán végrehajtott díj- és kamatterhelések.
A Vásárlási tranzakció értékének meghatározásakor az adott tranzakciónak a betéti vagy hitelkártyához
kapcsolt bankszámlán ténylegesen lekönyvelt összegét vesszük figyelembe az alábbiak szerint:
forintösszegű könyvelés esetében a könyvelt összeg, forinttól eltérő devizanemben történő könyvelés
esetében a könyvelt tételnek a terhelés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett
középárfolyamon számított forintösszege.
A Szervező a pontok értékét az alábbiak szerint kalkulálja:
minden Vásárlási tranzakció után, a tranzakció lekönyvelt összege alapján, minden megkezdett 1.000
forintonként 1 pont.
A Vásárlási tranzakciók után kalkulált pontokat a Szervező a Felhasználó által választott Tehetség (több
Tehetség választása esetén minden választott Tehetség) számára rögzíti. Amennyiben egy Felhasználó
több kategóriában is leadta a szavazatát, a gyűjtött pontokat valamennyi általa támogatott Tehetség
számára rögzítjük. Amennyiben a Felhasználó Kártyaregisztrációt követően választ Tehetséget, abban az
esetben is a választott Tehetség minden, a Kártya regisztrációja óta gyűjtött pontot megkap.

Az az egyedi Felhasználó, aki érvényesen regisztrálta UniCredit-bankkártyáját az általa gyűjtött pontokról
a Weboldalon regisztrált profilján, az általa megadott e-mail-címre küldött hírlevelekből tájékozódhat,
amennyiben ezen anyagok küldéséhez a Felhasználó hozzájárul. A pontok feltüntetése a tranzakció
könyvelését követő harmadik munkanapot követően történik.
A pontszámítás a kártyaszám és a kártyára írt név helyes megadását követő nap 00:00 perckor kezdődik,
és a 2018. február 28-án 24:00 óráig vagy a regisztráció lemondását megelőző nap 24:00 óráig
lekönyvelt tranzakciókra vonatkozik. Amennyiben a Felhasználó törli a regisztrációját, az addig általa
gyűjtött pontok nem vesznek el, a támogatott Tehetség(ek) alatt megmaradnak, és azok más
Felhasználóra át nem ruházhatóak.

6. Adatkezelési tájékoztató
6.1. Adatkezelő, adatfeldolgozó
A személyes adatok kezelője a Szervező. Adatfeldolgozóként az adatok tekintetében technikai feladatokat
lát el: Webstation Bt. 1082 Budapest, Nap utca 32-34. földszint Ü/1.
Az adatok megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez
szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi az adatok
biztonságát.
A szerverek a következő címen találhatók: 188.226.247.166, 178.62.129.107

6.2. A honlaplátogatók adatainak kezelése a korszakalkotok.unicreditbank.hu weboldalon
A korszakalkotok.unicreditbank.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a
felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése,
a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói
adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó
eszközének IP-címe, az eszközével, böngészőjével és operációs rendszerével kapcsolatos adatai (mint pl.
az internetezésre használt eszközének típusa, képernyőjének mérete, felbontása, a böngésző neve, nyelve,
verziója).
Az adatkezelés határnapja 2018. február 28.
Adatfeldolgozó:
Név
Webstation Bt.

Cím
Adatfeldolgozói feladat
1082 Budapest, Nap utca 32-34. Weboldal fejlesztés, adatbázis
üzemeltetés
földszint Ü/1.

Ezúton tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy 2017.12-13-ig tévesen az adatfeldolgozóként a Webstation Bt
helyett a BISNET O:G: (Schottenfeldgasse 85, 1070 Wien, Austria) került megnevezésre. Jelen Részvételi
feltételek szerinti adatkezelést az aktivitás itt megjelölt kezdeti időtartamától, azaz 2017.10.11-től
kezdve a Webstation Bt. végezte.
A Szervező a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja
össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpontadatok önmagukban az érintett azonosítására
nem alkalmasak.
Külső szolgáltató webanalitikával kapcsolatos adatkezelése:
A portál html-kódja a Szervezőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll
kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő szervereire történő
közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói
adatokat (pl. IP-cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe
és a látogatás időpontja) képes gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja
ki.
Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást
nyújtani.
A korszakalkotok.unicreditbank.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok
kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását
használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
6.3. Cookie-k kezelése a korszakalkotok.unicreditbank.hu weboldalon
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során azt olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmát érintően.
A cookie neve: korszakalkotok_session
Az adatkezelés célja: biztonságosabb működés, technológiai szükség
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: böngésző session (munkamenet) azonosító
Az adatkezelés időtartama: 2 óra
A sütik a törlésükig, de legkésőbb az érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
A sütit a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel
van lehetőség.
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, melyet a
felhasználó számítógépe rögzít, és előre meghatározott érvényességi ideig tárol. A cookie-k alkalmazása
lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon
követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési
köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek,
melyekkel a Weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon
érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó
böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató
összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domainhez kötődnek,
erre kizárólag a saját tartalmát érintően képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem
képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.
6.4. A Korszakalkotók Aktivitás regisztrációs adatkezelései

Az Aktivitásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával, illetve az adatok Facebooktól
való átvételével is lehetséges, amennyiben a felhasználó tagja a Facebook közösségi oldalnak.
Adatátvétel a Facebooktól: A Felhasználónak lehetősége van arról nyilatkozni a Facebook részére, hogy
egyes adatait a Facebooktól vegye át az alkalmazás, a Facebook szabályzatainak megfelelően. Ekkor az
átvett név és e-mail-cím kerül be a Szervező adatbázisába. A Szervező egyéb adatot nem vesz át a
Facebooktól.
Regisztráció: A Felhasználó a regisztrációkor megadja vezeték- és keresztnevét, valamint e-mail-címét,
illetve az előzőekben leírtak szerint ezen adatokat a Facebooktól is átveheti; választania kell egy jelszót,
és nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a jelen Feltételeket. UniCredit ügyfélként megadhatók egyes
bankkártyaadatok is. UniCredit kártyabirtokosként megadhatja a kártyára írt nevet és a kártyaszámot
maszkolva az első 6 és utolsó 4 számjeggyel, valamint a kártya lejáratának évét és hónapját.

Az adatkezelés célja: a Korszakalkotók Aktivitás használatának biztosítása, egyes funkcióinak elérése, a
promóció lebonyolítása, a felhasználónak az alkalmazás használata során tett nyilatkozatainak és
tevékenységének dokumentálása, naplózása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, vezeték- és keresztnév, e-mail-cím, Facebookon keresztül lépett-e
be. UniCredit ügyfél esetén a bankkártyán szereplő név és a bankkártya első 6 és utolsó 4 számjegye, a
bankkártya lejárati dátuma, a támogatott Tehetségek, az e-mail-cím validációja, a játék kérdésére adott
válasz, az egyes felhasználói eseményekhez (pl. legutolsó belépés, legutolsó szavazás) kapcsolódó dátum,
időpont, a regisztráció során tett felhasználói jognyilatkozatok, valamint az egyes bejegyzésekhez
kapcsolódó dátum és időpont.
Az adatok kezelésének határideje:
- egyebekben 2018. november 30.;
- a Nyertes Felhasználó adatainak kezelése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 2025. december 31-ig tart.
A megadott adatokat módosítani, a regisztrációt törölni a jelszavas belépést követően a jobb felső
sarokban a saját névre kattintva lehet.
6.5. Hírlevélre és banki ajánlatokra történő feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelések
A Felhasználó a regisztrációs folyamat során önkéntesen hozzájárulását adhatja a programmal
kapcsolatos és egyéb hírlevelek és banki ajánlatok küldéséhez, hogy az általa önkéntesen megadott emailes elérhetőségre a Szervező közvetlenül a Szervező tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel,
aktuális kedvezményeivel, valamint a Szervező révén elérhető lehetőségekkel kapcsolatos ingyenes
tájékoztatást, reklámot, információt küldjön.
A hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozóan a jelen programra való Regisztráció alkalmával tett
nyilatkozat nem érinti a korábban a Bank részére adott reklámcélú megkeresésekre vonatkozó
nyilatkozatok érvényességét.
Az adatkezelés célja: az Szervező saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja:
A kezelt adatok köre: azonosítószám, vezeték- és keresztnév, e-mail-cím, a Facebookon keresztül
lépett-e be. UniCredit ügyfél esetén a bankkártyán szereplő név és a bankkártya első 6 és utolsó 4
számjegye, a bankkártya lejárati dátuma, a támogatott Tehetségek, az e-mail-cím validációja, a játék
kérdésére adott válasz, az egyes felhasználói eseményekhez (pl. legutolsó belépés, legutolsó szavazás)
kapcsolódó dátum, időpont, a regisztráció során tett felhasználói jognyilatkozatok, valamint az egyes
bejegyzésekhez kapcsolódó dátum és időpont.
Az adatok kezelésének határideje:
- egyebekben 2019. október 11.

A hírlevelek lemondására azok láblécében van lehetőség.
A hírlevélre és a banki ajánlatokra történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szervező a
regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatait 2019. október 11-ig kezelje (az adatkezelés
nyilvántartási száma: NAIH-54772/2012.). Tudomásul veszi, hogy adatait a Bank alkalmazottain és a
banktitok megtartásának kötelezettsége körében működő megbízottain/egyéb szerződéses partnerein
kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Tudomásul veszi továbbá, hogy személyes adatai
kezelésével kapcsolatban a Szervezőtől tájékoztatást kérhet, illetve kérheti kezelt adatai helyesbítését,
zárolását vagy törlését, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig a Szervező belső adatvédelmi
felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozatot bármikor részben vagy egészben,
korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Szervező bármely bankfiókjában személyesen, postai úton
a következő címen: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., illetve elektronikus úton a következő címen:
leiratkozas@unicreditgroup.hu.
6.6. Szavazással kapcsolatos adatkezelések
A Felhasználó a regisztrációs folyamat során vagy azt követően választhat kategóriánként 1 tehetséget,
akit szavazatával, továbbá UniCredit-ügyfél esetén az 5. pontban részletezettek szerint támogathat.
Kategóriánként tett szavazatát rögzítjük.
Adatkezelés célja: rögzíteni a Felhasználónak a Tehetségre adott szavazatát; szavazatával a
választott Tehetség pontszáma 1-gyel, UniCredit-ügyfélként az 5. pontban rögzítettek szerint további
pontokkal növekszik.
Adatkezelés jogalapja:
Kezelt adatok köre: azonosítószám, vezeték- és keresztnév, e-mail-cím, a Facebookon keresztül
lépett-e be. UniCredit-ügyfél esetén a bankkártyán szereplő név és a bankkártya első 6 és utolsó 4
számjegye, a bankkártya lejárati dátuma, a támogatott Tehetségek, az e-mail-cím validációja, a játék
kérdésére adott válasz, az egyes felhasználói eseményekhez (pl. legutolsó belépés, legutolsó szavazás)
kapcsolódó dátum, időpont, a regisztráció során tett felhasználói jognyilatkozatok, valamint az egyes
bejegyzésekhez kapcsolódó dátum és időpont.
6.7. Bankkártyás pontgyűjtéssel kapcsolatos adatkezelési folyamatok
A Felhasználó a regisztráció során megadja a Szervező által kibocsátott bankkártya első 6 és utolsó 4
számát, valamint a bankkártyára írt nevét és a bankkártya lejárati dátumát. A pontgyűjtés során a Bank
saját rendszereiből leválogatja a vásárlási tranzakciókat, és kiszámítja a pontok számát, melyet titkosított
adatcsatornán visszaküld a Korszakalkotók mecénás program, a korszakalkotok.unicreditbank.hu
(Weboldal) részére.
6.8. Jogok, jogorvoslati lehetőségek
Az Érintettek a személyes adataik kezeléséről a Szervezőtől tájékoztatást kérhetnek, kérhetik személyes
adataik helyesbítését, zárolását, törlését, illetve jogsérelem esetén tiltakozhatnak azok kezelése ellen,
továbbá a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez (a Szervező elérhetőségein: 1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6., adatvedelem@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás szerint a lakóhely vagy
tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH54850/2012.
7. Meghirdetés

A Részvételi feltételek a Szervező korszakalkotok.unicreditbank.hu honlapján érhetők el.

